Zorggroep ARUM zoekt

Begeleider(s)

(m/v)

Zorggroep ARUM vzw biedt emancipatorische, vraaggerichte en inclusieve begeleiding aan personen met een
verstandelijke en/of motorische beperking (Campus de Meander) en personen met een niet-aangeboren
hersenletsel (Campus Mané). We willen een plek creëren waar onze cliënten zich goed kunnen voelen, houvast
vinden en zichzelf kunnen zijn. Naast de zorg voor de cliënt staat de zorg voor de medewerker hoog in ons
vaandel geschreven.
Zowel voor onze Campus de Meander (te Dilsen-Stokkem) en Campus Mané (te Maasmechelen) zijn we op zoek
naar enthousiaste begeleid(st)ers.

Wat is je opdracht?
-

Als begeleid(st)er zorg je voor de continuïteit in de begeleiding van de cliënten in de woonvorm. Je
begeleidt hen in hun dagdagelijkse activiteiten. Je omkadert onze cliënten warme zorg. Zo gewoon als kan
en speciaal waar nodig.

Wat bieden we jou?
-

Bediendecontract met een openstaand karakter, met een tijdelijke karakter of een plekje op onze
werfreserve voor een toekomstige functie. Zowel voltijds als deeltijds.
Een aangename, familiale en stimulerende werkomgeving met aandacht voor een gezond evenwicht tussen
werk en privé.
Werken in een multidisciplinair team waar een nauwe samenwerking met andere disciplines belangrijk is.
Mogelijke doorgroeikansen.
Verloning volgens de barema's van PC 319.01.
De in onze sector geldende gunstige eindeloopbaan- en anciënniteitsvoordelen.

Wat verwachten we van jou?
-

Gezien de intensieve begeleidingsvormen zoeken we begeleid(st)ers met voldoende maturiteit en
veerkracht.
Een goede orthopedagogische grondhouding vertrekkend vanuit het gedachtengoed Kwaliteit van Leven.
Volgende vaardigheden en persoonlijkheidskenmerken zijn belangrijk: echtheid, empathie, flexibiliteit,
verantwoordelijkheidszin, assertiviteit, emotionele stabiliteit, stressbestendigheid en zelfkennis.
Een diploma B2/A2 jeugd- en gehandicaptenzorg, orthopedagogie, ergotherapie, toegepaste psychologie
(assistent in de psychologie) of psychiatrisch verpleegkundige.

Hoe solliciteren?
-

Solliciteren kan uiterlijk tot en met 15/10/21 mail t.a.v. Valentina Poelmans, directeur personeel en
organisatie (via personeel@arum.be).
Selectiegesprekken zijn voorzien op 20/10/21.
Datum indiensttreding: zo snel mogelijk.
Voor meer info: functieomschrijving is verkrijgbaar via bovenstaand mailadres, bijkomende info via
Valentina Poelmans (089 79 84 20).

Je vacature wordt in alle vertrouwen behandeld.
Het aanwerven gebeurt op basis van competenties ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, geaardheid of geloofsovertuiging.

