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Kompas ondersteunt mensen met een beperking bij wonen, werken en vrije tijd. Als vergunde
zorgaanbieder geven we graag mee kleur aan je leven.
Kompas staat niet stil en is volop bezig met nieuwe projecten. Vernieuwing is een manier om er samen
voor te gaan. We luisteren graag naar ideeën van onze medewerkers en stimuleren om er zelf ook mee
aan de slag te gaan.
We zijn een pluralistische organisatie in Oost-Vlaanderen met verschillende afdelingen in Wondelgem,
Mariakerke, Sint-Kruis-Winkel en het Meetjesland.
Over Moervaart
Onze site Moervaart in Sint-Kruis-Winkel richt zich tot personen met een matig of ernstig mentale
en/of fysieke of meervoudige beperking (NAH en GES), residentieel en ambulant. In het najaar van
2019 verhuizen we naar een nieuwbouw.
Over de job
Je biedt kwalitatieve hulp aan personen met een beperking:
 Je zorgt voor een warme thuis voor onze cliënten
 Je organiseert en staat in voor het dagelijks gebeuren in de leefgroepen (maaltijden, wassen,
tijdsbesteding, …)
 Je biedt psychosociale en fysieke zorg aan onze cliënten
 Je staat in voor het mee uitvoeren van het individueel ondersteuningsplan van de cliënten
 Je biedt ondersteuning aan je collega’s bij grensoverschrijdend gedrag
 Je staat mee in voor de orde en netheid van het gebouw
 Je neemt taken op in functie van de deelwerking en de organisatie
Jouw profiel
 Je hebt een opleiding gevolgd in het secundair onderwijs, liefst in de sociale wetenschappen.
Maar indien je voeling en zin hebt om te werken met de doelgroep, horen we ook graag van je.
 Je werkt graag samen, maar je kan ook zelfstandig je plan trekken
 Je bent flexibel in taken en werkuren
 Je beschikt over verantwoordelijkheidszin, bent ondernemend en klantgericht
 Je hebt voeling en heel veel zin om te werken met onze cliënten
 Je bent klantgericht
 Je werkt veilig en ordelijk
 Je kan goed plannen en organiseren
 Je kan omgaan met grensoverschrijdend gedrag
 Een goede dosis humor vinden we belangrijk!
 Je kan je zelfstandig (te voet, per fiets of met de auto) verplaatsen naar Sint-Kruis-Winkel
(moeilijk bereikbaar met het openbaar vervoer)

 Je hebt een rijbewijs B
Wat bieden we je









Je kan starten van zodra je vrij bent in een vaste tewerkstelling
Uurrooster mogelijk tussen 30 en 38 uren
Je werkt in ploegen: ochtend-, avond- of dagdienst (geen nachten), en 1 op 2 weekends
Je kan kiezen tussen een uurrooster voor 3 maanden of een variabel uurrooster
Verloning volgens barema van PC 319, op secundair niveau
Je krijgt de kans om in te tekenen op ons (gratis, elektrisch) fietsproject
Voor elke werknemer is er een individueel opleidingsplan, waar eigen inbreng mogelijk is
Jouw tewerkstellingsplaats is Sint-Kruis-Winkeldorp 71 – 73 in Sint-Kruis-Winkel

Aan de slag!
Solliciteren kan per mail met onderwerp ‘ sollicitatie WB Moervaart’ met jouw sollicitatiebrief en CV
naar vacature@vzwkompas.be. Doordat we jaarlijks heel wat sollicitanten hebben, vragen we graag
ook een foto op je CV zodat we achteraf makkelijk weten wie je bent.
Nog vragen? Dan kan je bellen met onze HR-verantwoordelijke Inge Decatelle via 09 216 26 60 of
mailen naar vacature@vzwkompas.be.
Tot binnenkort bij Kompas!

