Vzw Reymeers is een erkend samenwerkingsverband tussen het Psychiatrisch Centrum Ariadne te Lede en het
Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen en is partner in het Netwerk GG Aalst –
Dendermonde – Sint-Niklaas.
Vzw Reymeers beschikt over 62 erkende plaatsen beschut wonen, een netwerk activering en een eigen
activiteiten- en ontmoetingscentrum.
Om onze dienstverlening te optimaliseren, hebben wij momenteel een openstaande vacature voor:
BEGELEIDER (M/V) BESCHUT WONEN

Je functie
Je werkt als begeleider in het initiatief beschut wonen. Je hoofdtaak bestaat uit:
- het begeleiden en psychosociaal ondersteunen van de cliënt op verschillende levensdomeinen als
werk, wonen, leren, recreëren en gezondheid
- het aanleren van woon- en leefvaardigheden
- informeren en overleggen met interne en externe personen en diensten
- waken over het comfort en het welzijn van de cliënt
- uitvoeren van administratieve taken.
Je profiel
• Je hebt een diploma bachelor in de menswetenschappelijke richting.
• Je hebt bij voorkeur de basisopleiding systematisch rehabilitatiegericht handelen (SRH) gevolgd.
• Je hebt een voeling voor het werken met personen met een gestabiliseerde psychiatrische
problematiek. Ervaring binnen de geestelijke gezondheidszorg is een meerwaarde.
• Je beschikt over de vaardigheden om de nodige begeleiding aan te bieden die aansluit bij de krachten
en wensen van de bewoners.
• Je stelt begrippen als cliëntenparticipatie en empowerment voorop.
• Je bent sociaal vaardig en stressbestendig.
• Je kan zelfstandig en in groepsverband werken en je draagt verantwoordelijkheid.
• Je beschikt over goede administratieve vaardigheden.
• Je bent een christelijk geïnspireerd teamspeler.
• Je beschikt over een rijbewijs B en een eigen wagen.
Ons aanbod
• Een contract van bepaalde duur 100% tot 30 juni 2022 in een dynamische en gevarieerde
werkomgeving, met kans op verlenging.
• Indiensttreding zo snel mogelijk.
• Uurrooster in dagdienst met wachtdienst.
• Een uitdagende en gevarieerde job met ruimte voor maximale professionele ontplooiing.
• Een competitief en aantrekkelijk verloningspakket.
• Plaats van tewerkstelling: vzw Reymeers, Initiatief Beschut Wonen, Kasteeldreef 29 – 9340 Lede.
Interesse?
Verstuur je sollicitatiebrief en CV per voorkeur via mail naar veerle.vanderstraeten@reymeers.be. Voor
bijkomende informatie kan je terecht bij Heidi Arijs, teamverantwoordelijke vzw Reymeers, T 0492 18 18 64 Meer info: www.reymeers.be.
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