Jobstudent Leefgroep
Ben jij op zoek naar een toffe vakantiejob in augustus?
Ben je dan al 18 jaar?
En heb je een warme & enthousiaste persoonlijkheid?
3 keer ja? Dan ben jij de jobstudent die we zoeken.
Wat houdt de job in?
Samen met onze leefgroepbegeleiders sta je in voor volwassenen met een beperking in
onze voorziening in Aartrijke. De bedoeling is dat je onze leefgroepbegeleiders
ondersteunt in hun taken:
 Aankleden & wassen van de cliënten
 Zorgen voor een zinvolle dagbesteding (bvb. samen naar de muziek- of
kookworkshop)
 Helpen met de begeleiders bij het geven van het middagmaal
 …
Geen ervaring met mensen met een beperking? No worries! Tijdens een vormingsmoment
op 28 juni (14u-17u) leren we jou hoe je moet omgaan met de cliënten en kun je
meteen al je vragen stellen. Maar ook tijdens de job ondersteunen de
leefgroepbegeleiders je bij elke stap.
Je werkt steeds in verschillende ploegen, maar steeds tussen 7u00 & 21u00. Er komt dus
geen nachtwerk aan te pas.
Wie zoeken we?





Iemand die een hart heeft voor volwassenen met een verstandelijke beperking
Met een enthousiaste & warme persoonlijkheid
Die minstens 18 jaar oud is
& de volledige maand augustus beschikbaar is

Wat bieden we?
Een leuke job waar je heel wat voldoening uit haalt, met een aantrekkelijke verloning.
Leuke extra’s voor weekend- & avondwerk. Geen nachtwerk.
De nodige vorming over onze doelgroep.
Een fijne sfeer en gratis soep 
Wil je meer info? Of wil je meteen solliciteren? Neem dan contact op met Catherine
Windels via catherine.windels@fracarita.org.

Meer weten over OC Cirkant? www.occirkant.be
Volg ons op Facebook en op LinkedIn.

Klasse
Logistiek klasse 4
Logistiek klasse 3
Logistiek klasse 2
Opvoeder klasse 3
Opvoeder klasse 2B
Opvoeder klasse 2A

Uurloon
9.9839
10.4722
11.3772
10.6745
11.4258
11.8668

Toeslag
Feestdag
Zaterdag
Zondag
Nacht

Soort
+ 50%/u
+ 1.5946/u
+ 100%/u
+ 20%/u

