
 

 

 
Vzw OBRA|BAKEN zoekt een begeleider voor de 

dagbesteding – buurtgericht werken 
Vervangingscontract 30.4u (tem 31/12/2020) 

 
De kern van je job is: 

 
Je vertrekt vanuit een krachtgerichte benadering waarbij je de talenten en capaciteiten van 
de deelnemers centraal stelt in het samen invullen van zinvolle dagbesteding. Door het 
opnemen van betekenisvolle rollen in de buurt draag je bij tot het creëren van een warme, 
gezellige buurt met meer en duurzame contacten.  
 
Via laagdrempelige contacten weet je je zelf te verbinden met buren en lokale actoren. Je 
achterhaalt noden en wensen in de buurt en zoekt naar gemeenschappelijke win-win 
situaties. 
 
Erbij horen, eigen talent ontdekken en ontwikkelen, van betekenis zijn voor een ander, 
rollen opnemen in de samenleving, zelf het stuur van je leven in handen kunnen nemen zijn 

de uitgangspunten van onze deelnemers en dus ook van jezelf. 
 
Je opdracht: 

 
Je ondersteunt een heterogene groep van deelnemers. Daarbij is specifieke aandacht voor 
personen met een medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale 
kwetsbaarheid.  
 
Je bent creatief in het zoeken naar verbinding met vrijwilligers en (non-)profit organisaties, 
lokale besturen, enz. Vanuit deze verbinding werk je toe naar zinvolle 
dagbestedingsprojecten. Je bent daarbij ruimdenkend. 
 
Je zet hierbij in op : 
 

- Het creëren van win-win situaties voor de deenemers, buurt en OBRA|BAKEN vzw.  
- (De ontwikkeling van) talenten, vaardigheden en attitudes van deelnemers. Je 

handelt volgens een empowerende, inclusieve visie op maat.  
- Het naar buiten dragen van OBRA|BAKEN vzw als sterk merk.  

 
Wij zoeken: 
 

• een A1/ bachelor in een ortho(ped)agogische, psychologische of sociale richting 

• iemand die 30,4 uur per week wil werken, 

• die zo snel als mogelijk in dienst kan treden, 

• die beschikt over een rijbewijs B en beschikt over een eigen wagen 

• die flexibel wil en kan werken 

• die bereid is te werken in de werkingsregio: Groot-Gent en Meetjesland, vnl. Zelzate 
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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 met een verscheiden en diverse doelgroep werken. 

• Je bent enthousiast en gedreven. 

• Je bent een goede communicator en sterk in netwerken. 

• Je kan verantwoordelijkheid dragen 

• Je kan zelfstandig werken, maar je bent toch een teamplayer 

• Je kan werken volgens de principes  van de SEO en andere ortho-agogische kaders 

• Sensitief en meerzijdig partijdig handelen zit in jouw natuur 

• Je denkt in kansen en mogelijkheden en weet deze ook om te zetten in de praktijk. 

• Je kan uitstekend werken met Word, Excell, Outlook, Office 365. 
 

 
 
Wij bieden jou: 
 

• Een contract bepaalde duur t.e.m. 31/12/2020, met mogelijke kans op verlenging 

• Verloning volgens de wettelijke bepalingen van PC 319.01.  

• Een dynamische en uitdagende werkomgeving waar ruimte is om te leren. 

• Een afwisselende job met een verscheidenheid aan taken. 

• Een job met een evenwicht tussen zelfstandig werken en werken in teamverband. 

• 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? 
 
Heb je inhoudelijke vragen, neem contact op met Flore Van Assche via 
flore.vanassche@obrabaken.be of 0472/ 94.24.50.  
 
Wil je graag solliciteren, neem contact op met Barbara De Meester (HR) via deze link :  
 
Je kan solliciteren t.e.m. 20 augustus 2020. 

 
Sollicitatiegesprekken worden gepland op: 24/08/2020 of 25/08/2020. 
 

https://www.selectionbuddy.eu/nl/general/job-application/fDfHtdGG8N

