VACATURE
Exalta vzw is voor woonzorgcentrum Exalta | Sint-Jozef op zoek naar een:

WOONLEEFBEGELEIDER Blaisanthuis
onbepaalde duur | 19 uur per week
Hoofddoel van de functie
In het Blaisanthuis streven wij ernaar om cliënten met jongdementie in een huiselijke omgeving op het ritme
van en met de activiteiten van het dagelijks leven te laten samenwonen. Kleinschalig genormaliseerd wonen
(KGW) is ons streefdoel. Vanuit deze visie doen we er samen alles aan om zo veel mogelijk tegemoet te
komen aan de noden/behoeften en wensen van de cliënt en zijn netwerk, binnen onze mogelijkheden.
Huiselijkheid, herkenbaarheid en overzichtelijkheid staan voorop.
Alle medewerkers van de unit, ongeacht hun functie, dragen bij tot dit beoogde doel. We werken immers
discipline overstijgend en rekenen erop dat elk vanuit zijn specifieke achtergrond deze werking ondersteunt.
Kerntaken als woonleefbegeleider Blaisanthuis
 Je ondersteunt cliënten die aan jou zijn toevertrouwd gedurende de dag of de periode dat je werkt;
 je zorgt samen met de cliënt dat de dag een fijn verloop kent, volgens de regie van de cliënt en zijn
netwerk;
 je staat in voor zowel de verzorging, het organiseren van activiteiten en het leggen van contacten met het
netwerk rondom de cliënt.
Kerncompetenties
 klantgerichtheid
 integriteit
 empathie
 samenwerken
 verantwoordelijkheidszin

Functiegerichte competenties
 mondelinge communicatie
 creatief zijn
 oplossingsgericht vermogen

Aanbod en voordelen
 startdatum: onmiddellijk;
 arbeidsovereenkomst: onbepaalde duur, halftijds 19 uur per week;
 uurrooster: vroegdienst van 8:30 t.e.m. 15:00 (met 30 minuten pauze), laatdienst van 14:00 t.e.m. 20:30
(met 30 minuten pauze) en 1 weekenddag werken per 3 weken;
 verloning volgens if-ic systeem categorie 14;
 overname van anciënniteit te onderhandelen;
 vormings- en ontwikkelingsmogelijkheden;
 bijkomende voordelen zoals aanvullende vakantiedagen, maaltijdcheques na drie maanden, attentiebeleid,
vlotte bereikbaarheid, gratis parking, fietsvergoeding en/of vergoeding woon-werkverkeer en
mogelijkheid tot DKV-hospitalisatieverzekering.
Voorwaarden
 Je beschikt over een bachelor diploma binnen de gezondheidszorg. Dit kan o.a. zijn als verpleegkundige,
psychiatrisch verpleegkundige, ergotherapeut, orthopedagoog, …
 Je hebt de opleiding referentie dementie behaald of bent bereid om deze te behalen.
 Je hebt een blanco uittreksel strafregister.
Plaats tewerkstelling
Woonzorgcentrum Exalta | Sint-Jozef, Molenaarstraat 34, 9000 Gent
www.sintjozef-gent.be
Interesse?
 Stuur je motivatiebrief naar de heer Johan Banneel, Regiodirecteur Gent, johan.banneel@exalta.be.
 Voor meer informatie, neem telefonisch contact op met de heer Johan Banneel op het nummer 09 265 81
20.
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