
Obra Baken vzw biedt op vraag en op maat ondersteuning aan volwassenen 

met een verstandelijke en/of meervoudige handicap. In de dagbesteding 

streven we naar zinvolle daginvulling op maat van onze cliënten 

 

JOBSTUDENT BEGELEIDER (m/v) DAGBESTEDING (30,4u) 

 

WIJ ZOEKEN:  
 

• Een student in de orthopedagogie (bachelor), ergotherapie of een sociale richting 

• Iemand die 30,4 uur per week wil werken. 

• Iemand die beschikbaar is van 13 juli tem 13 augustus 2021 

• Iemand met ervaring in speelpleinwerking, jeugdwerk is een pluspunt 
 

 

DE KERN VAN JOUW JOB IS:  
 
Je runt samen met een collega het workshopatelier. Jullie ontwikkelen in samenspraak een 
afwisselend, origineel activiteitenprogramma dat aansluit bij de interesses van de aanwezige 
cliënten.  Activiteiten kunnen variëren tussen creatieve en bewegingsactiviteiten. Daarnaast ben je 
ook werkzaam in de tuingroep als groenbegeleider. Samen met het team ben je verantwoordelijk 
voor de moestuin en het onderhoud van het terrein en het verzorgen van de dieren. 
 
De groep telt ongeveer 10 volwassenen met verstandelijke beperking en/of psychische 
problematiek, motorische beperking. Het gaat over heterogene groepen, die worden samengesteld 
op basis van de interesses van de cliënten.  
 
Daarnaast neem je ook een rol op als busbegeleider. Je ondersteunt de cliënten bij het op en 
afstappen van de bus waar nodig, zodat de busrit vlot kan verlopen.  
 
Jouw verantwoordelijkheden als begeleider situeren zich binnen volgende resultaatsgebieden: 

• Ondersteunen van de client in dagelijkse activiteiten zodat zijn/haar kwaliteit van leven 
verhoogt.  

• Bedenken van originele en creatieve activiteiten 

• Instaan voor dagelijks beheer van het atelier, inclusief administratie  

• Constructief samenwerken met jouw collega’s 
 

 

WE VINDEN VOLGENDE COMPETENTIES BELANGRIJK:  
 

• Je bent in de eerste plaats cliëntgericht  

• Je kan goed samenwerken, maar ook zelfstandig aan de slag gaan.  

• Je kan goed plannen en organiseren.  

• Je bent stressbestendig  

• Je bent enthousiast en gedreven 
 

 



WIJ BIEDEN JOU:  
 

• Verloning volgens de barema’s van het 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 cliënten, het 
atelier en jezelf. 

 

 

CURIEUS NAAR ONS? 
 
We kijken uit naar je kandidatuur en ontvangen deze graag uiterlijk op 27 juni. Motivatiebrief en 
CV mailen naar: flore.vanassche@obrabaken.be . 
 
Met je vragen kan je terecht bij Flore Van Assche (0472/ 94.24.50) 
 

 

 

mailto:flore.vanassche@obrabaken.be

