Vzw OBRA|BAKEN zoekt voor zijn mobiel/ambulante
deelwerking - team werk een begeleider (28,5u – bepaalde
duur, zwangerschapsvervanging)
De kern van je job is:
Je verplaatst je naar de context waar je cliënt met een (arbeids-)beperking jouw
ondersteuning nodig heeft. Je gaat op een doelgerichte en oplossingsgerichte manier in
een kortdurend traject aan de slag met de ondersteuningsvragen van je cliënt én zijn / haar
netwerk, dit in functie van drempels richting betaald werk weg te werken.
Wij zoeken:
• Een gegradueerde in de orthopedagogie of bachelor in een ortho(ped)agogische,
psychologische of sociale richting.
• Iemand die 28,5 uur per week wil werken,
• die snel in dienst kan treden,
• alvast tot midden juli 2018 (met mogelijks kans op verlenging),
• die flexibel wil werken en bereid is tot avondwerk,
• die kan beschikken over een eigen wagen, in het bezit is van een rijbewijs B en
bereid is gebruik te maken van een eigen vervoersmiddel voor dienstverplaatsingen
(tegen vergoeding) in de provincie Oost-Vlaanderen.

Wij vinden daarbij volgende attitudes en/of competenties belangrijk:
• Je bent in de eerste plaats klantgericht.
• Je doet wat je zegt en je zegt wat je doet.
• Je kan doelgericht werken.
• Je kan zeer zelfstandig werken.
• Je kan heel goed plannen en organiseren.
• Je bent stressbestendig.
• Je kunt met een verscheidene doelgroep (MMPPS) werken.
• Je bent enthousiast en gedreven.
• Je kan gepast onderhandelen en bemiddelen voor de cliënt en tussen de cliënt en
zijn context.
• Je bent besluitvaardig.
Daarnaast heb je een goede basiskennis van Word, Excell, Outlook, Office 365.

Wij hechten hier belang aan omdat we van jou als begeleider verwachten dat:
• Je jouw cliënt en zijn netwerk de gepaste professionele ondersteuning op vraag én
op maat biedt. Je gaat aan huis, je gaat mee op stap waar nodig of je ontvangt je
cliënt op bureau.
• Je meebouwt aan het natuurlijk en professioneel netwerk rond je cliënt, dit uitbouwt,
onderhoudt en coördineert. Je bent als begeleider de bruggenbouwer.
• Je een aantal administratieve taken digitaal ter harte neemt: je houdt
cliëntendossiers bij, registreert contacten en vervoer, beheert je digitale agenda, …
• Je een actieve bijdrage hebt in het team en de organisatie, bereid bent om samen
te werken met collega’s en hen te vervangen waar nodig (gedeelde
verantwoordelijkheid).
• Je aan de slag gaat met de aangeboden coaching, met oog op het verder
ontwikkelen van jouw competenties.
• Je mee bouwt aan een positieve sfeer en een dynamische, lerende teamwerking.
Wij bieden jou:
• Verloning aan een barema B1C, dit volgens de wettelijke bepalingen van PC 319.01.
• Een dynamische en uitdagende werkomgeving waar ruimte is om te leren.
• Coaching op maat.
• Een afwisselende job met een verscheidenheid aan taken.
• Een job met een evenwicht tussen zelfstandig werken en werken in teamverband.
• De ruimte om je werk zo te organiseren dat dit een meerwaarde is voor de cliënt,
de dienst en jezelf.
• Een kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen met auto en fiets.
• Een omniumverzekering voor dienstverplaatsingen met je auto.
• Een laptop en GSM om je job uit te voeren.
HOE SOLLICITEREN?
Curieus naar ons?
stuur dan je cv en sollicitatiebrief naar anna.keymeulen@obrabaken.be. Voor vragen of
meer info kan je terecht bij Petra Van de Voorde (0490/56 31 77).
Je kan solliciteren tot 05 november 2018.
De gesprekken zullen doorgaan op donderdag 08 november 2018. Als je hiervoor wordt
geselecteerd, zal je daartoe telefonisch worden uitgenodigd.
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