OBRA | BAKEN vzw zoekt een begeleider (halftijds) om mobiel – ambulante
begeleiding te bieden aan volwassenen met een (arbeids-)beperking
voor de regio Oost-Vlaanderen
Verwachtingen:
• een A1/bachelor diploma, met ortho-agogische, sociaal agogische of
paramedische oriëntatie.
• kunnen beschikken over een eigen wagen en in het bezit zijn van een
rijbewijs B. Bereid zijn om gebruik te maken van je eigen vervoersmiddel
voor dienstverplaatsingen is noodzakelijk.
• snel in dienst kunnen treden
•
•
•
•
•
•

je kan eigen verantwoordelijkheid dragen, je bent in staat zelfstandig
beslissingen te nemen, zelf je agenda invullen.
Je kan en wil werken met een diverse doelgroep van personen met een
medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale problematiek.
je bent goed in samenwerken zowel intern als extern
je zorgt voor een actieve en open communicatie met collega’s, coaches
en andere betrokken stakeholders
Je bent een oplossingsgerichte motivator.
PC-kennis : vaardig zijn met outlook, word, excel en algemene PCtoepassingen

Je opdracht:
• je biedt mobiele en ambulante begeleiding aan volwassenen met een
(arbeids-)beperking volgens de doelstellingen uit het trajectplan.
• je doet de projectadministratie: digitaal (cliënt-)gegevens bijhouden
• je handelt volgens een empowerende en inclusieve visie.
Wij bieden:
• Een halftijds vervangingscontract tot 31/12/2019.
• Een verloning barema 17 (begeleider A1), dit volgens de wettelijke
bepalingen van PC 319
• Een dynamisch en uitdagende werkomgeving waar ruimte is om te leren.
• Coaching op maat aan onze medewerkers.
• Een afwisselende job met een verscheidenheid aan taken.
• De ruimte om je werk zo te organiseren dat dit een meerwaarde is voor
de cliënt, de dienst en jezelf.
• Kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen.
• Een omniumverzekering voor dienstverplaatsingen met de auto.

•
•
•

Een laptop en werkGSM om je job uit te voeren.
Een werkplek in Gent én in Evergem.
Mogelijkheid tot thuiswerk.

Interessante job?
Stuur dan je cv en sollicitatiebrief naar petra.vandevoorde@obrabaken.be
Je kan solliciteren tot en met maandag 15 april 2019
Sollicitaties voorzien op vrijdag 19 april 2019.
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