
 

 
 

Heb jij een hart voor mensen met  

een beperking? Denk je graag mee  

over agogische visies en kun je deze  

in de praktijk omzetten?  

Steek je graag de handen uit de 

mouwen en schrikken huishoudelijke 

taken je niet af?  

Wil je deel uitmaken van een team 

waarin dialoog centraal staat? 

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. 

“Dat ik GRAAG & GOED werk draagt bij tot ons STERK merk.” 

 
      ‘’Je werkt vanuit de missie van de Groep Broeders van Liefde.’’ 

 

 

Zin om eens van een andere job te proeven? Dan is dit jouw kans!  

Ebergiste is een grote zorgaanbieder vergund en erkend door het VAPH, die zorg en ondersteuning aanbiedt aan 

volwassenen met een verstandelijke beperking. Dit doen we op verschillende locaties in de regio Gent – Deinze – 

Gavere, met Borgwal (in Vurste) als hoofdlocatie. We bieden een brede waaier van begeleidingsmogelijkheden voor 

volwassenen, gaande van een zorgintensieve 24-uursbegeleiding tot mobiele interventies op de werkplek.  

We zoeken enthousiaste woonbegeleiders voor onze locatie in Vurste. 

Collega’s die - met goesting - mensen willen begeleiden en ondersteunen in het leven van elke dag. 

Jouw taken als begeleider  

• Je ondersteunt en verzorgt volwassenen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking, en mogelijk  

een bijkomende fysieke en/of psychische ondersteuningsnood. 

• Je staat in voor ondersteuning bij ADL-activiteiten zoals persoonlijke hygiëne, toiletbezoek en het 

maaltijdgebeuren. 

• Je organiseert en faciliteert een zinvolle dagbesteding op maat van de cliënt. 

• Je wisselt individuele momenten af met groepsgerichte activiteiten. 

• Je gaat in overleg en dialoog met het netwerk van de cliënten  

• Je verzekert een goede overdracht - zowel mondeling als schriftelijk - met je collega’s (ook van andere diensten). 

• Je gebruikt de computer om observaties te noteren, te mailen, bestellingen te plaatsen, … 

Jouw profiel 

• Je bent communicatief vaardig en kan duidelijke grenzen stellen op een geweldloze manier. 

• Je handelen is cliëntgericht, met respect voor ieders eigenheid. 

• Je gaat moeilijk gedrag niet uit de weg maar probeert dit te plaatsen, je zoekt naar de betekenis van gedrag.  

• Je bent positief ingesteld, elke dag is een nieuwe dag om met goesting aan de slag te gaan. 

• Je streeft naar kwaliteit en zet je actief in, samen met je collega’s. 

• Je werkt zelfstandig, neemt je verantwoordelijkheid op en kan omgaan met stressvolle situaties. 

• Je bent bereid om vertrouwd te geraken met en te handelen naar het gedachtengoed van sociaal-emotionele 

ontwikkeling. 

• Je stelt je eigen functioneren en de gang van zaken bespreekbaar. Feedback geven en ontvangen zit in jouw DNA. 

• Een specifiek diploma is een meerwaarde, maar ook andere relevante opleidingen en ervaring komen in 

aanmerking. 
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MEER INFO? 

Voor een uitgebreide functiebeschrijving en 

selectieprocedure, ga naar Vacatures – Ebergiste 

“Dat ik GRAAG & GOED werk draagt bij tot ons STERK merk.” 

INTERESSE? 

Bezorg ons je motivatiebrief en CV via  

sollicitatie@ebergiste.broedersvanliefde.be of  

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

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 

• Toffe collega’s. 

• Een mooie, groene omgeving.  

• Een uitdagende, gevarieerde job met ruimte voor zelfstandigheid en initiatief. 

• Een open en aangename werksfeer met ruimte voor leerkansen, coaching, opleiding en persoonlijke groei.  

We zetten sterk in op een actief loopbaanbeleid en geven onze medewerkers kansen om zich te ontwikkelen en 

hun loopbaan in eigen handen te nemen.  

• Loopbaanwensen zijn steeds bespreekbaar.  

• Interne mobiliteit. Een nieuwe uitdaging aangaan met een andere doelgroep of op een nieuwe werkplek behoort 

de mogelijkheden. 

Praktisch 

We zoeken begeleiders voor verschillende groepen. 

• Contract: deeltijds (80%) en voltijds tot minstens eind 2022 

• Startdatum: Zo snel mogelijk. 

• Barema: Verloning volgens sectorafspraken (paritair comité 319). 

• Dienstrooster:  ploegensysteem van 7 uur ’s morgens tot 22 uur ‘s avonds, ook in het weekend 

Voor meer informatie kan je terecht bij Lindsay Franck (09/389.04.03) 

Solliciteren kan tot 31 mei 2022 

 

 

 

 

 

 

https://www.ebergiste.be/ik-zoek-werk/vacatures/
mailto:sollicitatie@ebergiste.broedersvanliefde.be

