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VACATURE BEGELEIDER PAMELE
WERKEN BIJ DE ZORGGROEP H. HART
Zorggroep H. Hart is een zorgbedrijf met meer dan 1.000 personeelsleden actief in de regio West- en Oost
Vlaanderen. We beschikken over een brede waaier aan dienstverlening o.a. in de ouderenzorg, kinderopvang,
gehandicaptenzorg, thuiszorg en zorg aan huis met dienstencheques.
We bieden tal van mogelijkheden voor een aantrekkelijke loopbaan in zorg en welzijn. Daarom besteden we veel
aandacht aan een gezond evenwicht tussen werk en gezin. Onze medewerkers krijgen ook tal van mogelijkheden
tot vorming en opleiding. Daarnaast bieden we een uitgebreid pakket van extralegale voordelen, waaronder
toegang tot de fitnessruimte, het kapsalon en het schoonheidsinstituut. Op de campus in Kortrijk hebben we een
eigen bistro Buda Kitchen en takeaway ALTA waar onze medewerkers gebruik kunnen van maken.
Zorggroep H. Hart heeft 3 campussen in West-Vlaanderen: Kortrijk, Roeselare en Beveren-Leie.
VZW Pamele biedt woonondersteuning en dagondersteuning voor personen met een niet- aangeboren
hersenletsel en of een motorische beperking.

INHOUD VACATURE
FUNCTIEOMSCHRIJVING







Begeleidende taken: Het aanbieden van dagondersteuning aan volwassen personen met een motorische
beperking en/of een niet aangeboren hersenletsel. Het aanbieden van een gevarieerd vrijetijdsaanbod
waarin een evenwicht tussen spanning en ontspanning centraal staat. We vertrekken altijd vanuit een
collectief gebeuren.
Verzorgende taken: De dagelijkse ondersteuning bestaat naast het begeleiden van maaltijden ook uit hulp
bij aankleden en toiletbezoek.
Psychosociale taken: opvolgen en begeleiden van de gebruiker met aandacht voor het psychisch welzijn.
Administratieve taken: Bijhouden aanwezigheden, regelen vervoer, bijhouden handelingsplan,
Stimuleren van de gebruiker: Om zoveel mogelijk zelfstandig te functioneren en het leven in handen te
hebben.

PROFIEL



Kennis: een pedagogisch diploma behaald heeft (bvb Bachelor Orthopedagogie), basis kennis NAH is een
meerwaarde.
Vaardigheden:
consequent handelen,
non-verbaal gedrag kunnen interpreteren,
een rustige, spontane en creatieve geest heeft,
kunnen samenwerken in team en met verschillende disciplines,
zelfstandig en georganiseerd te werk kan gaan in een van de deelgroepen in de leefgroep,
basiskennis van computer,
ervaring in het begeleiden van personen met niet aangeboren hersenletsel is een pluspunt,
bezit van een rijbewijs B is een pluspunt.
handelen vanuit een persoonsgerichte benadering.



Attitude: tactvol, geduldig, vriendelijkheid, beleefdheid, luisterbereidheid. Warm, spontaan, geduldig en
enthousiast zijn. Een animatieve ingesteldheid is een must! Eerlijk, betrouwbaar en behulpzaam in de
omgang naar collega’s. beschikken over een gezonde dosis humor en kunnen relativeren.

MEER INFORMATIE
Solliciteren kan via e-mail naar christophe.lazou@h-hart.be.
Meer informatie:
T 056/321.O92 of 056/321.048 ( Lazou Christophe en Sally Schotte – Zorgmanager/Dagbestedingscoördinator )
Vzw Pamele
Budastraat 30, 8500 Kortrijk

