
Voor onze leefgroepen in Malle en Zoersel
zoeken we een

Begeleider

Meer weten en solliciteren?

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Tinne Lenaerts,  
stafmedewerker pedagogische dienst, tel 014 63 62 43.

Solliciteer vóór 14 april 2023 via klavier.selecties@emmaus.be.  
Vermeld bovenaan je sollicitatiebrief de volgende vacaturereferentie:  
“Begeleider Malle/Zoersel”.

Wij begeleiden personen met een matig verstandelijke beperking tot normale begaafdheid en/of autisme en bij-
komende complexe gedrags- en emotionele moeilijkheden. In een (semi)gesloten leefgroep biedt de begeleiding 
nabijheid, houvast en structuur aan cliënten met een complexe zorgvraag. De ondersteuning is er in de eerste 
plaats niet op gericht om te behandelen of enig leereffect te bekomen, maar een thuismilieu aan te bieden. Vaak 
willen deze cliënten deel uitmaken van de maatschappij, maar verloopt dit niet zonder moeilijkheden. Dit vraagt 
een continue afweging van hoeveel autonomie/zelfbepaling iemand aankan en welke mate van begrenzing zich 
opdringt. Naast pedagogische ondersteuning hebben de cliënten ook nood aan ADL ondersteuning. Deze con-
text vereist een intensieve samenwerking, zelfreflectie, relativeringsvermogen en stressbestendigheid. Wil jij 
hen begeleiden bij de interacties in de buitenwereld? Vertrekt jouw begeleidingshouding vanuit een onvoorwaar-
delijke acceptatie van de bewoners met hun probleemgedrag? 

Dan ben jij de collega die we zoeken.

Wat heb jij:

• Een sociaal agogisch diploma
• Professionele en/of andere ervaring met onze doelgroep

Wat mag je verwachten:

• Een boeiende en uitdagende job in een stimulerende werkomgeving met kansen tot ontwikkeling
• Een collegiaal werkklimaat waarin inzet, initiatief en opnemen van verantwoordelijkheid ten volle worden ge-

waardeerd
• Een overeen te komen jobtime tussen 50 en 100%
• Een wisselend uurrooster met inbegrip van avond-, inslapend nacht- en weekendwerk
• Een aantrekkelijke verlofregeling met de sectorale eindeloopbaan- en anciënniteitsvoordelen
• We hebben een uitgebreid vormings-, trainings- en opleidingsaanbod
• Tal van voordelen via vzw Emmaüs, o.a. gratis hospitalisatieverzekering, bijkomende verlof- en anciënniteits-

dagen en aankoopvoordelen via benefits@work
• Fietsvergoeding van €0,27/km

www.klavieremmaus.be - 014 63 62 11 - Zwart Goor 1, 2330 Merksplas

Verloning:

De loonvoorwaarden geldig in de  sector van de 
opvoedings- en huisvestingsinstellingen PC 319.01

https://www.vlaamswelzijnsverbond.be/intersectoraal/financieel-economisch-beleid/baremas/baremas-31901

