Animator / Begeleider wonen en leven
Deeltijds contract onbepaalde duur
Aanleggen wervingsreserve geldig voor twee jaar

Het OCMW Zaventem zoekt voor het WZC Trappeniers een enthousiaste begeleider wonen en leven!
Wil jij deel uitmaken van ons team en meewerken aan de beste omkadering voor onze bewoners?

1. Wat houdt de functie in?
Als begeleider wonen en leven in WZC Trappeniers zal je deel uitmaken van een bruisend team dat
zorgt voor een inspirerende omgeving voor onze bewoners, elke dag opnieuw. Wij willen een nieuwe
thuis creëren voor senioren die niet meer zelfstandig kunnen wonen, onder andere door een aanbod
aan activiteiten te voorzien, voor elk wat wils. Je komt terecht in een mensgerichte omgeving waarin
iedereen mee instaat voor een bewonersgerichte en kwalitatieve zorg- en dienstverlening.
Jouw belangrijkste uitdagingen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je zorgt voor de organisatie, coördinatie en begeleiding van instellingsgebonden activiteiten.
Je werkt mee aan het uitwerken en uitvoeren van een woon – leefplan, met activiteiten
buitens- en binnenshuis gericht op het profiel van onze bewoners.
Je realiseert de activiteiten in samenspraak met de bewoners en met medewerking van
bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers.
Je ondersteunt en begeleidt de teams in afdelingsgebonden activiteiten, vertrekkende vanuit
de visie.
Je ondersteunt de vrijwilligerswerking op een persoonsgerichte manier.
Je verbindt het WZC met de buurt en de betrokken organisaties uit de regio, en vice versa.
Je beheert mee de sociale media van de organisatie.
Je brengt de culturen van verschillende generaties samen met een ruime blik.
Je begeleidt medewerkers en teams in het vorm geven aan wonen en leven in huis.

2. Wat verwachten wij van jou?
•
•
•

•
•
•

Je bent in het bezit van een graduaats- of bachelorsdiploma in het studiegebied sociaal
agogisch werk of in de sociale gezondheidszorg of daarmee gelijkgesteld diploma
Je bent sociaal, hebt een hart voor senioren en affiniteit met hun leefwereld.
Je werkt vlot samen en zet je samen met het multidisciplinair team, en in het bijzonder met
de ergotherapeuten, in voor kwalitatieve zorg. Je kan hierbij de nodige creativiteit en
flexibiliteit aan de dag leggen en gericht overleggen.
Je beschikt over een grote dosis zelfstandigheid en kan vlot administratieve taken afhandelen.
Je bent tevens computervaardig.
Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands.

3. Ons aanbod
•
•
•
•
•
•

Een gevarieerde job in een vlot bereikbaar Woon- en Zorgcentrum met moderne
infrastructuur.
Een deeltijds contract van onbepaalde duur (28,5/38).
Een wervingsreserve van geslaagde kandidaten, geldig voor 2 jaar.
Een loon binnen weddeschaal B1-B3 (Min. 2509,94 euro – max. 4229,18 euro bruto/maand).
Gelijkwaardige anciënniteit (ook uit de privé sector) wordt in rekening genomen.
Goed opgestelde uurroosters.
Een aantrekkelijk pakket extralegale voordelen zoals maaltijdcheques van 8€, volledige
terugbetaling van het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding
en een hospitalisatieverzekering.

4. Hoe ziet de selectieprocedure eruit?
De selectieprocedure bestaat uit een praktische proef en een sollicitatiegesprek op donderdag 18 juni
as..
Indien jouw kandidatuur weerhouden wordt, zal je van ons bevestiging ontvangen en zal het exacte
uur worden meegedeeld.
Hou deze datum alvast vrij!

5. Interesse?
Bezorg uiterlijk op 3 juni 2020 jouw cv, motivatiebrief en kopie van jouw diploma bij voorkeur via
https://www.jobsolutions.be/register/5668 of per mail aan secretariaat@ocmw-zaventem.org of per
post t.a.v. de algemeen directeur, Hector Henneaulaan 1 te 1930 Zaventem.
✓

Voor meer informatie: personeelsdienst: 02/716 32 42

