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VACATURE ONDERSTEUNER Korendreef 2
Vervangingscontract 3/4 (28,5u/week)

Werken in Emiliani
Emiliani is een dynamische en innovatieve voorziening in Lokeren. We zijn voortdurend
op zoek naar manieren om de dagelijkse ondersteuning aan volwassenen met een
verstandelijke beperking niet alleen te garanderen, maar ook te verbeteren. Samen met
de cliënten en hun netwerk bekijken we hoe hun leven invulling kan krijgen op vlak van
wonen, werken en vrije tijd… Meer dan 300 collega’s werken dagelijks aan doelen die
we samen vooropstellen. Emiliani wil een omgeving zijn waarin het welzijn van zowel
cliënten als medewerkers voorop staat. Om dat doel te bereiken is samenwerking en
dialoog heel belangrijk. Samen kan je meer bereiken, met respect voor ieders
eigenheid en talenten.

Werken in Korendreef 2
Voor Korendreef 2 zijn we op zoek naar een collega om het team van ondersteuners te
versterken. In dit huis wonen volwassenen met een ernstig tot diep verstandelijke
beperking. Ben jij iemand die houdt van het verzorgende werk en doe je dit op een
geduldige manier met oog voor het comfort van de cliënt? Haal jij voldoening uit de
kleine dingen/interacties? Vind je het leuk om enerzijds belevingsgerichte activiteiten
aan te bieden die de zintuigen van de cliënten prikkelen, maar anderzijds ook
bewegingsactiviteiten te ondernemen met hen? Dan is deze job echt iets voor jou!

Wat verwachten we van jou?
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hebt een diploma in een sociaal-agogische richting
hebt het verzorgende werk in de vingers en je doet dit ook echt graag
hebt ervaring met basale stimulatie of je wilt je daarin verdiepen
vertrekt vanuit de mogelijkheden en sterktes van de cliënt
legt de nadruk op ondersteunend i.p.v. sturend werken
geeft feedback en gaat met ontvangen feedback actief aan de slag
werkt vroegdiensten (vanaf 6u30) en laatdiensten (tot 21u00)
werkt 1 op de 2 weekends
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Wat kan jij van ons verwachten?










Vervangingscontract 3/4 (28.5u/week)
Startdatum: zo snel mogelijk
Einddatum: vermoedelijk april 2022
Inhoudelijk interessant werk met een gedragen en richtinggevende visie
Een aangename werksfeer en ondersteuning door een warm en enthousiast team
Een groot aanbod aan vorming en coaching
Extra weekendvergoedingen
Lekkere warme maaltijden aan een voordelig tarief (€2.50/maaltijd)
Emiliani ligt op wandelafstand van het station. Jouw bus- of treinabonnement voor
woon-werkverkeer wordt terugbetaald of je ontvangt een aantrekkelijke
fietsvergoeding (0,24 euro/km)

Interesse in deze job?
Voor meer informatie kan je terecht bij Sara Van Vaerenbergh via het algemeen
telefoonnummer 09/348 17 39.
Solliciteren kan door jouw motivatiebrief en CV vóór 10/05/2021 te bezorgen aan Sara
Van Vaerenbergh via vacaturewonen@emiliani.be met vermelding van volgende
referentie: SVV/23042021/KR2

