
 

              

  

 

 

 
VACATURE 

WOONBEGELEIDER (M/V) 
AFDELING VOLWASSENEN 

 

 

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 komt terecht in een team van gemotiveerde collega’s die instaan voor de dagelijkse 

verzorging en begeleiding van volwassenen met een motorische of meervoudige beperking, 

binnen een nauwe interdisciplinaire samenwerking. 

 Je helpt het dagdagelijkse leven van deze mensen op een emancipatorische manier 

organiseren en uitvoeren. Hierbij zijn overleg met de interdisciplinaire collega’s en contact 

met het netwerk zeer belangrijk. 

 

Jouw profiel  

 Je beschikt over een diploma opvoeder A2. 

 Ervaring met een gelijkaardige doelgroep en verzorging is aangewezen. 

 Je bent bereid om in een beurtrolsysteem te werken.  

 Je hebt een grote bekommernis voor het fysiek en emotioneel welbevinden van volwassenen 

cliënten met motorische of meervoudige beperking en je vindt een emancipatorische 

benadering een absolute must. 

 Je kan vlot samen werken en bent bereid om in overleg te gaan. Dit houdt o.a. in dat je op 

een gepaste manier kan en wil communiceren met cliënten, collega’s en hun netwerk. 

 Je kan een veelheid van taken dragen en je voert die op een efficiënte manier uit. Registratie 

en rapportage zijn hierbij heel belangrijk. 

 Je vindt het creëren van een aangenaam leefklimaat belangrijk, zonder dat je het belang van 

structuur en handelingsafspraken uit het oog verliest. 

 

 



  

 

 

             

     

Ons aanbod 

 Een omgeving die een boeiende uitdaging vormt en waar beroep gedaan wordt op je 

deskundigheid om in te spelen op hun diverse hulpvragen. 

 Tijdelijk contract voor november en december (19/38). 

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

 

Meer info over de functie? 

Katrien Degroote | Diensthoofd |0479 090366 

 

Interesse?  

Stuur jouw motivatiebrief en cv zo snel mogelijk naar: 

Mieke Primo | afdelingshoofd | mieke.primo@dominiek-savio.be. 

Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. 
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