‘de branding’ is een deel van groep WAAK en biedt in de regio Zuid-West-Vlaanderen
een ruim aanbod van ondersteuning aan mensen met een beperking (gebruikers).
De ondersteuning is afgestemd op de eigenheid en de vragen van iedere gebruiker, op
zijn behoeften en in het bijzonder op zijn mogelijkheden.
Verspreid over meerdere locaties bieden we diverse vormen van dagondersteuning,
woonondersteuning en individuele ondersteuning, zowel aan volwassenen met een
lichte verstandelijke beperking als aan personen met een diep verstandelijke beperking
of met meervoudige beperkingen.
'de branding' is door het Vlaams Agentschap voor Personen met Handicap erkend.

Momenteel zoeken wij:

Gemotiveerde jobstudenten - zomerondersteuners
Jouw uitdaging
Als begeleider sta je in voor de begeleiding van mensen met een beperking in hun dagelijkse leven. Je creëert voor hen
een aangename sfeer en past je ondersteuning aan op maat van de gebruiker. Je bouwt een goede relatie op met de
gebruiker en zorgt ook voor een goed contact met collega’s, familie en vrienden van de gebruiker.
Je werkt samen met andere begeleiders binnen de organisatie. Ook verpleegkundigen of verzorgenden kunnen je
collega's zijn.

Jouw profiel
Je bent net afgestudeerd in een agogische richting zoals A2 opvoeder, leefgroepenwerking, bachelor/graduaat ortho,
sociaal assistent… en bent op zoek naar een eerste werkervaring. Ook verzorgenden en zorgkundigen zijn welkom !
Je hebt net een A2 studie afgerond en zal nog verder studeren; je zit dus tussen twee opleidingen in.
Je hebt al een eerste ervaring, via stage bijvoorbeeld, bij voorkeur met mensen met een beperking.
Als je in het wonen ingeschakeld wordt, vind je het niet erg om met een flexibel uurrooster te werken: werken tijdens
de ochtend, namiddag of avond. Ook werken in het weekend en op zon- en feestdagen hoort erbij. Geen nachtwerk.
Word je ingeschakeld in de dagbesteding, dan werk je overdag.
Je bent een zorgzaam iemand die goed kan samenwerken en bent erg klantgericht.

Ringlaan 30 – 8501 Heule
056 36 40 30
Jobs.debranding@waak.be

www.debranding-waakvzw.be
debrandingwaakvzw
LinkedIn

Ons aanbod
Je krijgt de kans om ervaring op te doen in de dagelijkse werking en samen te werken met talentvolle mensen.
Je wordt verloond op A2 niveau. Je kan ook rekenen op een vergoeding woon – werk verkeer.
Je kan minimum 4 weken na elkaar werken.
Je krijgt een 3/4de of halftijds contract tijdens de maanden juli, augustus of september 2018. De exacte periodes en
tewerkstellingsplaatsen worden samen met jou afgesproken.

Solliciteren
Sollicitaties welkom via mail op: jobs.debranding@waak.be ter attentie van Ann-Sophie Bossu. Meer info ? 056 36 40
74
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