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

BEGELEIDER kl. 1 (m/v/x)
Hoofdtaken:
✓ Aandacht hebben en ondersteuning bieden aan cliënten m.b.t. de diverse aspecten qua kwaliteit
van leven: emotioneel welbevinden, lichamelijk welbevinden, materieel welbevinden, persoonlijke
ontplooiing, relaties, inclusie, zelfbepaling en rechten.
✓ Bieden van dagbesteding en/of woonondersteuning en/of individuele ondersteuning aan
personen met een licht tot zwaar verstandelijke of meervoudige beperking.
✓ Zo nodig, cliënten ondersteuning en zorg bieden op diverse ADL-vlakken.
✓ Samenwerken en overleggen met diverse collega’s teneinde een harmonieus en kwalitatief
ondersteuningsaanbod te realiseren.
✓ Binnen diensten voor collectieve ondersteuning: aandacht hebben en begeleiding bieden op vlak
van het groepsgebeuren.
✓ Meewerken aan administratieve taken, o.a. de opmaak van een cliëntdossier inclusief
handelingsplanning.
De specifieke taken kunnen variëren naargelang de setting of afdeling(en) waarin de begeleider wordt
tewerkgesteld.
Aanwervingsvoorwaarden:
✓ Diploma: professionele bachelor met pedagogische, sociale, paramedische of artistieke oriëntatie,
of gelijkwaardig (richtlijnen vanwege het VAPH zijn hierbij van toepassing).
✓ Ervaring: strekt zeer zeker tot aanbeveling, maar is niet absoluut noodzakelijk.
✓ Sociale, dynamische en flexibele persoonlijkheid.
✓ Beschikken over een blanco uittreksel uit het strafregister model 596-2.
Opmerkingen:
✓ Voltijdse of deeltijdse tewerkstelling
✓ Barema en voorwaarden als werknemer binnen een openbaar bestuur
(contract onbepaalde duur, B1-B3)
✓ Plaats van tewerkstelling: Laakdal en/of Geel
✓ Datum indiensttreding: af te spreken
✓ Selectieprocedure bestaat uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte:
▪ Schriftelijk: op zaterdag 26 maart
▪ Mondeling: op dinsdag 26 april
Solliciteren:
✓ Sollicitatiebrief met duidelijk CV en kopie diploma ten laatste op 23 maart 2022, per mail richten
aan sollicitaties@het-eepos.be (als onderwerp “sollicitatie begeleider kl. 1” vermelden a.u.b.), of
per post aan Het Eepos, t.a.v. mevr. Nele Blanckaert, Vogelzang 48, 2430 Laakdal.
✓ Inlichtingen te bekomen bij mevr. Nele Blanckaert, nele.blanckaert@het-eepos of 014 56 79 44.

