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Dominiek Savio – Thuisbegeleider
volwassenen

Op zoek naar een Dominiek Savio – Thuisbegeleider
volwassenen

Als thuisbegeleider bied je psycho-sociale ondersteuning aan huis aan
volwassenen met een motorische beperking of niet aangeboren
hersenletsel.
De ondersteuning is specifiek én ruim:

Je biedt zowel emotionele ondersteuning aan de cliënt als aan zijn
netwerk.
Je duidt de impact van het hersenletsel of de motorische beperking en
zoekt met de cliënt naar handvatten om het leven met de beperking zo
kwaliteitsvol mogelijk uit te bouwen.
Je vindt je weg doorheen de sociaal-administratieve mallemolen en
ondersteunt de cliënt bij het organiseren van de zorg, met of zonder
persoonsvolgend budget.

Je werkt vooral in het noorden van de provincie West-Vlaanderen

Cliënten en hun context doen beroep op thuisbegeleiding omwille van de
specifieke problematiek waarmee ze worden geconfronteerd. Je begeleidt
vanuit een respectvolle houding die zich concretiseert in vraaggestuurd en
versterkend werken. Je houdt hierbij rekening met het netwerk van de
cliënt.  
Je doet dit in samenwerking met andere professionelen, zowel intern en
extern aan de dienst.

Wat wordt er van jou verwacht?

Je beschikt minstens over een bachelordiploma in een sociaal-agogische of
pedagogische richting, of gelijkwaardig door ervaring.
Je laat je raken door mensen en hun verhaal. Tegelijkertijd sta je sterk in je
schoenen en ben je veerkrachtig.
Je hebt van nature een vriendelijke uitstraling. Mensen kunnen vlot bij jou
terecht.
Je uitnodigende houding stimuleert de cliënt om zijn gedachten, emoties en
zorgen met jou te delen.
Door een gemotiveerde en respectvolle communicatie slaag je erin
voldoende draagvlak en betrokkenheid te creëren, zowel bij de cliënt als bij
zijn sociale en professionele netwerk.
Je werkt planmatig en systematisch. Dit concretiseert zich in de individuele

https://app.jobtoolz.be/nl/companypage/job-form/yaoon


begeleidingsprocessen en in het zelfstandig plannen van je werk en agenda.
Je concretiseert doelen samen met de cliënt. Je koppelt hieraan gepaste
acties en evalueert regelmatig.
Je bent integer en vertrekt vanuit de eigenheid van mensen.
De zorgcontext is in voortdurende verandering. Je houdt je kennis over
specifieke methodieken, sociale kaart, regelgeving, … op punt.
Je reflecteert over je professionele handelen. Feedback van collega’s is
hierbij een belangrijke hefboom.
Je kan flexibel werken en je bent vlot telefonisch bereikbaar.
Je werkt minstens 3 dagen per week. Je bent af en toe beschikbaar voor
avondwerk.
Ervaring in begeleiding van personen met een beperking en hun netwerk is
een troef.
Je beschikt over een rijbewijs B en een wagen.
Je woont in je werkregio.

Wat bieden wij jou aan?

Een tijdelijke opdracht in het kader van langdurige afwezigheid (19u/38), zo
snel mogelijk te starten. De opdracht loopt minstens tot maart 2020. Daarna
is er kans op verlenging.
Verloning op bachelorniveau volgens barema’s Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap.
Je komt terecht in een enthousiast team en je kan rekenen op coaching en
vorming.

 

Meer info over de functie?

Lieve Borremans | coördinator thuisbegeleiding |0472 64 02 89

 

Interesse?

Stuur jouw motivatiebrief en cv zo snel mogelijk naar:

Lieve Borremans, coördinator thuisbegeleiding, via de sollicitatieknop.

Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek.

https://dominiek-savio.be

https://dominiek-savio.be
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