
 

              

  

 

 

 
NIEUWE VACATURE 

OPVOEDER - BEGELEIDER  
AFDELING JONGEREN  

 

 

Dominiek Savio vzw, dat deel uitmaakt van Groep Gidts,  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.   Het gelooft in de mogelijkheden van 

ieder mens ongeacht leeftijd, geslacht, geaardheid, handicap, etnische afkomst, nationaliteit, geloof 

of levensbeschouwing. 

 

Jouw functie 

 Je ondersteunt jongeren met een neuro-motorische beperking in de leefgroepenwerking en 

dit zowel op lichamelijk, psychologisch als sociaal vlak. 

 Je hebt kennis van motorische beperkingen + verborgen beperkingen en de invloed hiervan 

op het dagdagelijks functioneren.  

 Individuele gesprekken voeren met jongeren op weg naar de toekomst, intrigeert jou. 

 Je ondersteunt de jongere met aandacht voor optimale zelfstandigheid. Je beschikt over de 

vaardigheden om de nodige assistentie te bieden bij verzorging, voeding, hygiëne, … 

Daarnaast kan je jongeren ondersteunen in het groeien op vlak van huishoudelijke 

zelfredzaamheid, maatschappelijke zelfredzaamheid, vaardigheden m.b.t. seksualiteit en 

relaties, enz. Dit in afstemming met collega’s binnen zorg en onderwijs, de jongere zelf en 

ouders. 

 Samenwerken met ouder(s) en context is voor jou belangrijk. Je bent vlot in het leggen van 

contacten en het overbrengen van informatie. 

 Je handelt vanuit de visie en doelstellingen van de organisatie.  

 Volgende competenties staan ook in jouw woordenboek: Luisteren, creatief zijn, empathie, 

flexibel zijn en beschikken over zelfinzicht. 

 

Jouw profiel  

 Je beschikt over een A2-diploma opvoeder. 

 Je bent bereid te werken in een beurtrolsysteem waaronder ook avond- en weekendwerk. 

 Ervaring met de doelgroep is een pluspunt. 



  

 

 

             

     

Ons aanbod 

 Voltijds vervangingscontract wegens zwangerschap (38/38),  te starten vanaf 01/01/2019 tot 

22/03/2019. 

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

 Waar nodig / wenselijk krijg je vorming om de nodige handelingen op een juiste en adequate 

manier te mogen en kunnen uitvoeren. 

 

Meer info over de functie? 

Dominique Haesaert | diensthoofd leefgroepenwerking | 051 23 07 30 

 
 

Interesse?  

Stuur jouw motivatiebrief en cv door naar: 

Emmy Lagast | Afdelingshoofd Jongeren | Emmy.Lagast@Dominiek-Savio.be 

Dit ten laatste tegen 05/12/2018 

Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek op 07/12/2018 tussen 12u en 13u30. 
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