
 

 

 

 

 

Dominiek Savio Instituut vzw 

Gids in het overwinnen van je beperkingen 
 

Dominiek Savio is op zoek naar een: 

   WOONBEGELEIDER (m/v) 

Bij volwassen personen met een meervoudige beperking 

Dominiek Savio Instituut vzw, dat deel uitmaakt van Dienstencentrum GID(t)S,  biedt een veelzijdig 

aanbod van ondersteuning aan personen met een (neuro-) motorische handicap, gaande van 

ondersteuning in de eigen leefomgeving tot ondersteuning in het centrum zelf.    

Functie 

Je komt terecht in teams van gemotiveerde mensen die instaan voor de dagelijkse verzorging en 

begeleiding van volwassenen met een motorische en/of meervoudige beperking en van volwassenen met 

een Niet Aangeboren Hersenletsel. 

 Je biedt persoonsgerichte comfortzorg aan bij cliënten met een grote zorgafhankelijkheid.  

 Je ondersteunt cliënten bij een eventuele groei naar meer zelfstandigheid.  

 Je bewaakt het persoonlijk welbevinden van de cliënten.  

 Overleg en samenwerking met de ouders/context van de cliënt is belangrijk.  

 Je bent samen met de teams verantwoordelijk voor de praktische, materiële en 

administratieve organisatie van de leefgroep(en). 

Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking en overleg met de cliënt zelf en met de andere disciplines en /of 

diensten. 

Jouw profiel 

 Je beschikt minstens over een opleiding zorgkundige of een A2 diploma jeugd en 

gehandicaptenzorg. 

 Je bent dynamisch en flexibel: je bent bereid te werken in een beurtrolsysteem te werken 

met  ook avond- en weekendwerk. 

 Betrokkenheid, zin voor verantwoordelijkheid en respect ten aanzien van de cliënt 

kenmerken uw handelen. 

 Je kan zowel vlot zelfstandig als in teamverband werken. Jouw collega’s en de cliënten 

waarmee u werkt, bestempelen je als sociaal en communicatief vaardig, luisterbereid en 

kwaliteitsgericht.  

 Je bent gemotiveerd om jezelf te blijven ontwikkelen om zo kwaliteitsvolle zorg te bieden. 

 Ervaring met de doelgroep is een pluspunt. 

 Je beschikt over een rijbewijs. 

 

 



 

 

 

 

 

Dominiek Savio Instituut vzw 

Gids in het overwinnen van je beperkingen 
 

Ons aanbod 

 Verschillende contracten voor verschillende periodes, die zich situeren in de maanden 

november en december 2017. 

 Een doelgroep die een boeiende uitdaging vormt en beroep doet op je vaardigheid om 

deskundig in te spelen op hun diverse zorgvraag.  

 Je krijgt vorming om nodige handelingen op een juiste en adequate manier te mogen en 

kunnen uitvoeren. 

 Verloning volgens de barema’s van het Vlaams Agentschap, Paritair Comité 319.01 

 

Interesse?  

Geïnteresseerden kunnen solliciteren via mail ter attentie van mieke.primo@dominiek-savio.be graag tegen 

24/10/2017. De gesprekken vinden plaats op 25/010/2017 in de voormiddag en  26 oktober 2017 in de 

namiddag. 

Wie meer informatie wenst over de inhoud van de functies, kan telefonisch contact opnemen met mevr. 

Myriam Anne GSM 0479/09.03.49. of met mevr. Katrien Degroote GSM 0479/09.03.66. 

 

- Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek op  <datum> 

mailto:mieke.primo@dominiek-savio.be

