
 

 

 

HET EEPOS   OCMW-vereniging van publiek recht  
  Vergunde zorgaanbieder VAPH 

 

 
 

Het Eepos is door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap vergund voor het bieden van 
residentiële en mobiel/ambulante ondersteuning aan volwassen personen met een verstandelijke of 

meervoudige beperking. Ons dienstverleningsaanbod situeert zich in Geel, Laakdal en omgeving. 
 
 

Vacature 

           Hoofdbegeleider (m/v/x) 
 
Jouw functie 
✓ Je bent de drijvende kracht in Huis Eeckhoudt in Laakdal. Je creëert samen met het team een 

warme, veilige thuis voor de 15 bewoners. 
✓ Je coacht de begeleiders in hun verdere groei en ondersteunt ook op de werkvloer. 
✓ Je coördineert de dagelijkse werking, zowel praktisch als inhoudelijk. 
✓ Je rapporteert aan de directie, werkt nauw samen met de hoofdbegeleiders van de andere 

afdelingen en werkt actief mee aan de implementatie van het kwaliteitsbeleid en het uitdragen van 
de visie. 

 
Jouw profiel 
✓ Je hebt een hedendaagse kijk en visie op het beleid voor personen met een handicap. Je draagt 

daarbij ‘kwaliteit van leven’ hoog in het vaandel. 
✓ Je bent een geboren coach. Je hebt sterke verbindende communicatieve en coachende vaardigheden 

en geeft mensen ruimte om met goesting te werken. Je durft medewerkers aan te spreken op hun 
ontwikkelpunten en sterktes om medewerkers professioneel te laten groeien.  

✓ Veranderingsprocessen schrikken je niet af. Integendeel, je inspireert en motiveert collega’s door 
beroep te doen op hun kennis, ervaring en hun drijfveren.  

✓ Je bent zowel teambuilder als teamplayer en hebt een bezielend organisatietalent. 
✓ Je bent creatief, sociaal ondernemend, resultaatgericht en proactief.  
✓ Je beschikt over een bachelor diploma in de menswetenschappen en hebt minimum 3 jaar voltijdse 

dienstanciënniteit in een voorziening vergund door het VAPH 
✓ Ervaring als leidinggevende is een pluspunt. 
 
Aanbod 
✓ Een contract bepaalde duur van 1 jaar, snelle indiensttreding, maaltijdcheques, fietsvergoeding 
✓ Een uitdagende job met veel afwisseling in een mensgerichte organisatie 
✓ Een organisatie met boeiende en uitdagende perspectieven 

 
Solliciteer nu met je motivatiebrief, cv en een kopie van het vereiste diploma en wie weet maak jij 

dan binnenkort deel uit van het team enthousiaste medewerkers ! 
 

Solliciteren 

✓ Solliciteer per mail (motivatiebrief, CV en kopie van het vereiste diploma) ten laatste tegen 
31/08/2021 sollicitaties@het-eepos.be met als onderwerp “sollicitatie hoofdbegeleider”. 

✓ Meer info te bekomen bij mevr. Ann Bartholomeeusen, directeur Het Eepos, 
ann.bartholomeeusen@het-eepos.be, 013/66.34.16 of 0476/68.23.09 
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