
 

 
 

Heb jij een hart voor mensen met  

een beperking? Denk je graag mee  

over agogische visies en kun je deze  

in de praktijk omzetten?  

Wil je de uitdaging aangaan om  

heel individueel en ‘op maat’  

aan de slag te gaan met mensen?  

Wil je deel uitmaken van een team 

waarin dialoog centraal staat? 

Dan ben jij de collega die we zoeken! 

 

INTERESSE? 

Bezorg ons je motivatiebrief en CV via  

sollicitatie@ebergiste.broedersvanliefde.be of  

Ebergiste, t.a.v. Lindsay Franck, Leenstraat 31, 9890 Vurste. 

 

MEER INFO? 

Voor een uitgebreide functiebeschrijving en selectieprocedure,  

ga naar www.ebergiste.be/ikzoekwerk 

“Dat ik GRAAG & GOED werk draagt bij tot ons STERK merk.” 

We zoeken een woonbegeleider voor campus Zevenhuizen in Gent 

Deeltijds vervangingscontract (80%) tot half april

Jouw taken als begeleider  

Je begeleidt en ondersteunt 32 volwassenen met een licht tot matig verstandelijke beperking, al dan niet met een bijkomende 

fysieke en/of psychische ondersteuningsnood, in het leven van elke dag.  

Je gaat individueel en ‘op maat’ aan de slag. 

Je staat in voor ondersteuning bij ADL-activiteiten zoals persoonlijke hygiëne en maaltijdmomenten.  

Je gaat in overleg en dialoog met de cliënt en zijn netwerk. 

Je zet actief in op inclusie en stimuleert gelijkwaardigheid en participatie in de maatschappij.  

Je organiseert en faciliteert een zinvolle dagbesteding op maat van de cliënt.  

Je verzekert een goede overdracht - zowel mondeling als schriftelijk - met je collega’s (ook van andere diensten). 

Je neemt een aantal administratieve taken op en kan hiervoor vlot overweg met de computer. 

Jouw profiel 

Je bent communicatief vaardig en kan duidelijke grenzen stellen op een verbindende en authentieke manier.  

Jouw handelen is cliëntgericht en met respect voor ieders eigenheid.  

Je gaat moeilijk gedrag niet uit de weg maar probeert dit te plaatsen en samen naar oplossingen te zoeken.  

Je blijft steeds opnieuw kansen geven.  

Je werkt zelfstandig, neemt initiatief én verantwoordelijkheid op.  

Je kan in de dagelijkse werking omgaan met stressvolle situaties. 

Je staat open voor extra vorming rond agogische denkkaders zodat je meer handvatten hebt om aan de slag te gaan. 

Je zet je actief in - samen met je collega’s - en voert gemaakte afspraken uit. 

Je stelt eigen functioneren en gang van zaken op een positieve manier bespreekbaar.  

Een specifiek diploma is een meerwaarde, maar ook andere relevante opleidingen en ervaring komen in aanmerking. 

Wil je bij ons aan de slag, dan is dit ons aanbod 

Je mag rekenen op een open en aangename werksfeer met ruimte voor coaching, opleiding en persoonlijke groei. 

Je job is uitdagend en gevarieerd met ruimte voor initiatief en zelfstandig werken.  

Je komt terecht in een waardengerichte organisatie waar respect, verantwoordelijkheid, samenwerking en deskundigheid 

centraal staan. Je werkt, vanuit de missie van de Groep Broeders van Liefde, in een omgeving met oog voor werk-privébalans.  

We bieden een deeltijds vervangingscontract (30,4/38), zo vlug mogelijk te starten. 

De verloning gebeurt volgens sectorafspraken (paritair comité 319.01). 

Voor ons zijn motivatie, competenties en vaardigheden belangrijker dan leeftijd, gender, geaardheid, beperking, etnische 

afkomst of nationaliteit. Wij moedigen dan ook iedereen aan om te solliciteren. 

Wil je meer informatie over deze functie, contacteer dan Els Laureys via 0477/98.49.34 
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