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VACATURE ONDERSTEUNER NACHTDIENST 
Contract onbepaalde duur 50% (19u/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 de nachtdienst 

Als nachtondersteuner sta je in voor het goede verloop van de nacht in Emiliani. Je zorgt 

voor een goede ondersteuning, verzorging en veiligheid van de cliënten, met het nodige 

respect voor de nachtrust. Je houdt toezicht en staat in voor de veiligheid van het 

terrein en de gebouwen gedurende de nacht. Dit alles gekaderd binnen de algemene 

beleidslijnen van Emiliani en in samenwerking met de andere ondersteuners, diensten, 

ouders/voogden/familie en de omgeving. 

 

 

 

Wat verwachten we van jou?  

 

• Je hebt een sociaal-agogisch diploma 

• Je hebt kennis van en voert graag de verzorgingsopdracht tijdens de nacht uit 

• Je beschikt over een grote zin voor verantwoordelijkheid en kan zelfstandig werken 

• Je bent collegiaal en werkt graag en goed in teamverband 

• Je bent communicatief en draagt een open communicatie hoog in het vaandel 

• Je bent in staat tot goede rapportage en overdracht en je bent stipt in het bijhouden 

van de administratieve taken 

 

 

 

 

 

 



 

 Emiliani 

      Samen sterk in ondersteuning 

 

Emiliani 

      Samen sterk in ondersteuning 

 

 

Wat kan jij van ons verwachten?  

• Contract onbepaalde duur 50% (19u/week) 

• Nachtdiensturen (van 21u tot 7u), 1 werkend weekend om de 4 weken 

• Startdatum: februari 

• Een aangename werksfeer 

• Een groot aanbod aan vorming en coaching  

 
 

Interesse in deze job? 
 
Voor meer informatie kan je terecht bij Sara Van Vaerenbergh via het algemeen 

nummer 09/348 17 39. 

Solliciteren kan door jouw motivatiebrief en CV vóór 9/01/2023 te bezorgen aan Sara 

Van Vaerenbergh via vacaturewonen@emiliani.be met vermelding van volgende 

referentie: SVV/23122022/nacht 

 

 


