begeleiding van personen met een beperking en hun gezin

Vacature thuisbegeleider
Hou jij van cliëntgericht werken met respect voor de eigenheid van de persoon en zijn omgeving? Geeft het
begeleiden van een kind, jongere of volwassene met een verstandelijke beperking en hun gezin jou energie? Steek je
graag de handen uit de mouwen en draag je kwaliteit hoog in het vaandel? Dan ben jij de persoon die we zoeken!

Jobomschrijving
Als thuisbegeleider sta je garant voor een kwaliteitsvolle ondersteuning aan een kind, jongere of volwassene
met een ontwikkelingsvertraging of een verstandelijke beperking en hun gezin.
In deze rol ben je verantwoordelijk voor een diversiteit aan gezinsondersteunende activiteiten (informatie,
advies, ondersteuning, doorverwijzing…) die hoofdzakelijk in de thuissituatie plaatsvinden en afhankelijk
zijn van elke individuele vraag. Je fungeert als een empathisch begeleider gericht op een optimale
ontplooiing van het kind, de jongere of volwassene. Je beschikt over een sterk luister- en inlevingsvermogen
en communiceert vanuit een open en respectvolle houding. Je weet van aanpakken, werkt graag zelfstandig
en kan goed plannen en organiseren. Tot slot initieer je overleg en samenwerking met het gezin, collega’s,
ervaringsdeskundigen, partnerorganisaties en verwijzers.
Start West-Vlaanderen vzw
Start West-Vlaanderen vzw is een thuisbegeleidingsdienst voor kinderen, jongeren en volwassenen met een
ontwikkelingsvertraging of een verstandelijke beperking. Wij bieden deze mobiele begeleiding in de ganse
provincie West–Vlaanderen.
We realiseren dit via mobiele begeleiding waarbij de mens centraal staat. We zijn overtuigd van de
dynamische krachten zowel van de persoon zelf als van zijn omgeving. Vanuit deze overtuiging werken we
samen met hen aan een nieuw evenwichtig en kwaliteitsvol leven.
We zijn een warme organisatie, waar samenwerken en verbinden centraal staan. We doen dit vanuit een
respectvolle en open houding, zowel naar onze doelgroep, onze partners als naar elkaar toe.
Jouw profiel
- Je kan je helemaal vereenzelvigen met onze missie en visie
- Je hebt een bachelor ergotherapie of gelijkwaardig door ervaring
- Je hebt een eerste werkervaring met jonge kinderen (0 tot 6 jaar)
- Je beschikt over de nodige basisvaardigheden in het ortho(ped)agogisch handelen met aandacht voor
het gezin en de omgeving
- Kennis en ervaring rond contextcoaching en inclusietrajecten in het onderwijs en kinderopvang zijn een
stevige troef,
- Je beschikt over een gedreven hands-on aanpak en werkt constructief samen met de gezinnen en hun
omgeving
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- Je bent een organisator pur sang en stuurt bij waar nodig zonder aan kwaliteit in te boeten
- Een gevarieerde job schrikt jou niet af, integendeel. Je schakelt gemakkelijk tussen verschillende
opdrachten
- Je bent vertrouwd met welzijnswerk, de wetgeving voor personen met een handicap en de sociale kaart
- Je hanteert een empathische, vlotte en verbindende communicatiestijl
- Je beschikt over een open en respectvolle houding en slaagt erin om elke dag het beste van jezelf te
geven
- Je beschikt over de nodige digitale vaardigheden om met de gangbare PC-toepassingen om te gaan
- Verplaatsingen binnen de regio Midden of Noord West-Vlaanderen vormen voor jou geen probleem
- Je beschikt over een rijbewijs B
Onze troeven
- Een deeltijdse (4/5) functie van onbepaalde duur
- Een boeiende en gevarieerde functie in een dynamisch en mensgedreven organisatie met ruimte voor
autonomie en persoonlijke ontwikkeling
- Een gedreven, geëngageerd en hecht team waar je nauw mee samenwerkt en steeds op kan rekenen
- Een marktconform loon volgens het VAPH-barema MV1 of B1c met overname van relevante
anciënniteit
- Dienstwagen, laptop, smartphone
- Flexibele werkuren (geen weekendwerk) en mogelijkheid tot thuiswerk
- Minstens 22 dagen verlof, en aanvullend VAP-dagen vanaf de leeftijd van 35 jaar
- Vlot bereikbaar en centraal gelegen werkplek in Roeselare
- Indiensttreding zo snel mogelijk
Selectieproces
Solliciteren kan tot 15 oktober door jouw CV en motivatiebrief per email te bezorgen aan
vacature@startwestvlaanderen.be met de vermelding van de code TB 032022
Het selectieproces ziet er als volgt uit:
1. Sollicitatiegesprek met teamcoördinatoren
2. Sollicitatiegesprek met directeur

