Het Multifunctioneel Centrum (MFC) Ten Dries zoekt

twee begeleiders
voor week- én weekendwerk
Wie zoeken we?
Twee begeleiders A1 of A2 voor een leefgroep adolescenten (19/38 = 20/40, te presteren op 3 weekdagen) in combinatie met een tewerkstelling in het weekend (1 weekend op de 2).
•

Je hebt belangstelling voor en eventueel reeds ervaring met onze doelgroep.

•

Je begeleidt graag een leefgroep adolescenten in het dagdagelijkse (samen)leven, bij verzorging,
maaltijd, vrije tijd, relaties & seksualiteit, sociale vaardigheden.

•

Je engageert je samen met een enthousiaste groep weekendbegeleiders voor de kinderen en adolescenten die in het weekend blijven.

•

Je bent bereid om vroeg- en laatdiensten te werken, en je kiest overtuigd voor weekendwerk.

•

Je ziet verzorgende taken als een belangrijk onderdeel van je werk en je bent bereid om bepaalde
verpleegkundige handelingen aan te leren en uit te voeren onder supervisie van de verpleegkundigen.

Wat bieden we?
•

Contract: een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van 1/9/2022 tot en met 31/8/2023 voor
30/38.

•

Uurrooster: je werkt 20 uren als weekbegeleider op 3 weekdagen en je werkt om de
2 weken 22 uren als begeleider in de weekendwerking.

•

Loon: volgens de barema’s van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap)
en volgens anciënniteit. Er is een aantrekkelijk variabel loon voor prestaties ’s avonds, op zaterdag, op zondag en op wettelijke feestdagen.

•

Extra:
-

een tewerkstelling op een warme werkplek, vlot bereikbaar en in een landelijke omgeving

-

een fietsvergoeding, een derdebetalersregeling voor de trein, een tussenkomst als je met
de wagen naar het werk komt

-

gezond middagmalen aan een zacht prijsje

-

vorming, training en opleiding, en kansen om jezelf te ontwikkelen in functie van je opdracht
in Ten Dries

Interesse?
•

Stuur tegen 30 juni je brief en CV naar tendries@tendries.be t.a.v. Rianne Welvaarts, directeur.

•

Selectiegesprekken worden gepland op 4 en/of 5 juli, op uitnodiging.

•

Graag

meer info?

Contacteer Hilde

Boelen

of Lindsay

(09/371.60.66), of neem een kijkje op onze website www.tendries.be.

Maenhout, clustercoaches

