
 

 

 

 

 

Dominiek Savio Instituut vzw 

Gids in het overwinnen van je beperkingen 
 

Dominiek Savio is op zoek naar een: 

   Arbeidsbegeleider/ Ergotherapeut (m/v) 

Het Dienstencentrum GID(t)S gelooft in de mogelijkheden van ieder mens ongeacht 

leeftijd, geslacht, geaardheid, handicap, etnische afkomst, nationaliteit, geloof of 

levensbeschouwing. Meer info via www.gidts.be.  

Het dagcentrum te Gits biedt zorg en begeleiding aan volwassen met een aangeboren / 

verworven beperking.  

Functie 

 Je staat in voor de dagbesteding aan volwassenen met een aangeboren of verworven 

beperking. 

 Begeleiden van volwassenen binnen het dagbestedingsaanbod, intern of extern, zoals 

begeleiden van een kookgroep, creatieve activiteiten, tekenen, schilderen, licht industrieel 

werk, computerbegeleiding, …  

 Je ontwikkelt nieuwe projecten en bouwt - bestaande initiatieven uit op vlak van 

dagbesteding. 

 Hanteren en toepassen van gepaste methodieken, aanpassingen en hulpmiddelen. 

 Uitzoeken en aanleren van individuele activiteiten. 

 Aanbieden van maaltijdhulp en waar nodig instaan voor verzorgende handelingen. 

 Via training de interactie van mensen met beperkingen in hun eigen omgeving optimaliseren. 

 

 

Jouw profiel 

 Je beschikt over een bachelordiploma. 

 Je hebt kennis van de actuele ontwikkelingen in de zorg en wil actief betrokken zijn in de 

uitbouw van een divers dagbestedingsaanbod. 

 Je kan groepen begeleiden, maar ook individuele talenten aanspreken en integreren. 

 Je beschikt over voldoende vaardigheid en kennis in het werken met een computer  

 Je bent dynamisch, flexibel en positief ingesteld. Betrokkenheid, zin voor 

verantwoordelijkheid en respect ten aanzien van de cliënt kenmerken uw handelen.  

 Je kunt vlot zelfstandig en in teamverband werken. Uw collega’s en de cliënten waarmee u 

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

kwaliteitsgericht.  

 Je bent bereid je bij te scholen.  

 Je beschikt over een eigen wagen. 
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Gids in het overwinnen van je beperkingen 
 

Ons aanbod 

 Het aanbod omhelst 2 vacatures. Een aanbod van 22.8/38 in onbepaalde duur en een 

vervangingscontract ouderschapsverlof van 7.6/38. Beide contracten kunnen mogelijks 

samengevoegd worden.  

 Startdatum is voorzien op 2 oktober 2017. 

 Een aangename en professionele werksfeer met ruimte voor persoonlijke inbreng. 

 Verloning volgens barema van het Vlaams Agentschap personen met handicap (VAPH). 

 

Interesse?  

 Geïnteresseerden kunnen solliciteren ter attentie van Mevr. Mieke Primo, 

afdelingshoofd volwassenenwerking, op volgend adres: Koolskampstraat 24, 8830 Gits.  

 Of via mail aan Mieke.Primo@dominiek-savio.be. 

 Kandidaturen worden verwacht ten laatste tegen 30 augustus 2017.  

 Wie meer informatie wenst rond deze vacature kan telefonisch contact opnemen met 

Geert Vandamme, coördinator dagbesteding, op het nummer 051/230611. 
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