
 

 
 

Heb jij een hart voor mensen met een 

beperking? Wil je graag een deel van 

je vakantie doorbrengen in een 

inspirerende omgeving? 

Ben je niet bang je handen uit de 

mouwen te steken om er voor onze 

bewoners een mooie zomer van te 

maken? 

Dan ben jij de collega die we zoeken. 

INTERESSE? 

Bezorg ons je motivatiebrief en CV via  

sollicitatie@ebergiste.broedersvanliefde.be of  

Ebergiste, t.a.v. Lindsay Franck, Leenstraat 31, 9890 Vurste. 

Zin om eens te proeven van onze werking? Dan is dit jouw kans! 

Ebergiste is een grote zorgaanbieder vergund en erkend door het VAPH die ondersteuning biedt aan volwassenen 

met een verstandelijke beperking. Dit doen we op verschillende locaties in de regio Gent-Deinze-Gavere, met Borgwal 

in Vurste als hoofdlocatie. Onze cliënten kunnen kiezen uit een brede waaier van begeleidingsmogelijkheden, gaande 

van een zorgintensieve 24-uursbegeleiding tot een mobiele interventie op de werkplek. We bieden onze cliënten ook 

dagbestedingsactiviteiten aan. 

We zoeken voor onze hoofdlocatie in Vurste:  

studenten/begeleiders dagbesteding 
deeltijds of voltijds, voor de periode juli - augustus - september 

Je taken als begeleider dagbesteding 

• Je werkt in de dagbesteding met volwassenen met een ernstig of diep verstandelijke beperking en soms moeilijk 

verstaanbaar gedrag 

• Je biedt gedurende de dag activiteiten aan, rekening houdend met wat de bewoners kunnen en aankunnen: 

wandelen in de natuur, sport, tandemfietsen, creatieve activiteiten, verhalen vertellen, kleibewerking, 

schilderen, muziekactiviteiten …  

• Je deelt informatie en observatiegegevens over het gedrag en de gemoedstoestand van de bewoners. 

• Je werkt in overleg met je collega-ergo’s, woonbegeleiders en andere medewerkers. 

Voor meer informatie over onze werking: surf naar onze website (Ebergiste) of bezoek onze Facebookpagina 

(Ebergiste | Facebook), of klik op de volgende link (samen natuurlijk) voor een korte impressie 

Jouw profiel 

• Je bent enthousiast en hebt zin om te werken met en voor mensen.  

• Geen initiatief is jou te veel, je werkt graag samen in een team je durft verantwoordelijkheid op te nemen.  

• De doelgroep is jou misschien nog onbekend, maar je wil de uitdaging aangaan om onze bewoners te leren 

kennen en ervoor te zorgen dat zij een toffe tijd doorbrengen. 

• Communicatie hoeft voor jou niet enkel verbaal te zijn, maar kan op vele manieren verlopen.  

• Je gaat moeilijk gedrag niet uit de weg, maar je probeert dit te plaatsen en zoekt naar betekenis van gedrag.  
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• Je kan in de dagelijkse werking omgaan met stressvolle situaties.  

• Je ziet verandering als een uitdaging en een proces. 

• Je stelt je eigen functioneren en de gang van zaken bespreekbaar.  

• Je beschikt over een gezonde portie humor en relativeringsvermogen. 

Voor ons zijn motivatie, competenties en vaardigheden belangrijker dan leeftijd, gender, geaardheid, beperking, 

etnische afkomst of nationaliteit. Wij moedigen dan ook iedereen aan om te solliciteren. 

 

Ons aanbod 

• Je staat er niet alleen voor, er is steeds een vaste begeleider in de buurt. 

• Toffe, enthousiaste collega’s die jou samen wegwijs maken in het reilen en zeilen van dagbestedingsactiviteiten 

• Een open en aangename werksfeer in een groen kader, wat heel wat mogelijkheden biedt om te wandelen, te 

fietsen en te ontspannen.  

• Een specifiek diploma is niet vereist, studeren in een sociaal-pedagogische richting of relevante ervaring met de 

doelgroep is een meerwaarde. 

• Verloning naar diploma volgens paritair comité 319.01  

• Fietsvergoeding / vergoeding woon-werkverkeer / maaltijd 

Wil je meer informatie over deze functie?  

Contacteer Bart Poppe via (0474 27 67 74) of bart.poppe@ebergiste.broedersvanliefde.be  

Solliciteren kan tot 20 mei 2022 via sollicitatie@ebergiste.broedersvanliefde.be)  
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