
 

              
  

 

 

 
VACATURE 

WOONBEGELEIDER (M/V) 
VOLWASSENWERKING  

 
Dominiek Savio vzw, dat deel uitmaakt van Groep Gidts, biedt een veelzijdig aanbod van ondersteuning aan 
personen met een (neuro-) motorische handicap en personen met een niet-aangeboren hersenletsel, 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 cliënten met een motorische en meervoudige beperking in leefgroepenwerking en dit 

zowel op lichamelijk, psychologisch, sociaal en emotioneel vlak. 
• Je werkt sterk cliëntgericht, waarbinnen respect, betrokkenheid hoog vaandel vieren. Dit gebeurt in 

nauwe samenwerking met teamleden en met andere disciplines en diensten. 
• Je aanbod bestaat uit persoonsgerichte comfortzorg bij cliënten met grote zorgafhankelijkheid.  

Je beschikt over de vaardigheden om begeleiding te bieden bij verzorging, voeding, hygiëne … 
• Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met ouder(s) en context van de cliënt.  

Vlotte contactname en vlot en volledig kunnen overbrengen van informatie is een meerwaarde. 
• Volgende competenties zijn je eigen: je werkt zorgvuldig, je bent betrouwbaar, je bent empathisch, je 

kan goed luisteren, je bent stressbestendig. 
• Je durft in te gaan tegen de stroom dit in belang van de cliënten en op een constructieve en 

respectvolle manier. 
• Je hebt de durf om je nek uit te steken. 
• Je slaagt er in verbindend te werken tussen teamleden. 
• Je handelt vanuit de visie en doelstellingen van de organisatie. 

Jouw profiel  
• Je beschikt over een A1 diploma. 
• Je bent dynamisch, flexibel (werken in een roulementsysteem waaronder ook avond- en 

weekendwerk). 
• Je bent positief ingesteld. 
• Je bent gemotiveerd om jezelf te blijven ontwikkelen en nieuwe kennis te integreren op de werkvloer 

zodat je de meest kwaliteitsvolle zorg kan bieden. 
• In overleg met andere disciplines/diensten streef je naar een optimale ondersteuning en  

levenskwaliteit van onze cliënten. 
• Ervaring met de doelgroep is een pluspunt. 

  



  

 

 

             
     

Ons aanbod 
• Een deeltijds contract (30,4u/38) ziektevervanging tot 27/11/18 met perspectief op verlenging. 
• Een boeiende en gevarieerde job waardoor je werkervaring kan groeien.  
• Een aangename, professionele werksfeer met ruimte voor persoonlijke inbreng. 
• Mogelijkheden tot bijscholing en verder professionele ontwikkeling. 
• Verloning volgens de barema’s van het Vlaams Agentschap, Paritair Comité 319.01. 

 

Interesse 

 
 
 

Stuur jouw motivatiebrief en cv zo snel mogelijk door naar: 

Mieke Primo | Afdelingshoofd Volwassenen | Mieke.primo@dominiek-savio.be 

Weerhouden kandidaten worden kort nadien uitgenodigd voor een gesprek. 

 

Wens je meer informatie over de inhoud van de functie? 

Katrien Degroote | 0479 09 03 66 
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