
 

 
 

INTERESSE? 

Bezorg ons je motivatiebrief en CV via  

sollicitatie@ebergiste.broedersvanliefde.be of  

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

 

 

Heb jij een hart voor mensen met een 

beperking? Denk je graag mee over 

agogische visies en kun je deze in de 

praktijk omzetten? Wil je de uitdaging 

aangaan om heel individueel én op 

maat aan de slag te gaan met 

mensen? Wil je als leidinggevende 

coachend aan de slag met een team 

waarin dialoog centraal staat?  

Dan ben jij de collega die we zoeken!! 

Zin om 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 biedt aan 
volwassen personen met een verstandelijke beperking. Dit doen we op verschillende locaties in de regio Gent–
Deinze–Gavere, met Borgwal (in Vurste) als hoofdlocatie. Onze dienstverlening omvat een brede waaier van 
begeleidingsmogelijkheden, gaande van een zorgintensieve 24-uursbegeleiding tot mobiele interventies op de 
werkplek. 

We zoeken een woonbegeleider voor het begeleidersteam van Eend/Waterkant in Vurste 

(contract van 80% of 100%)

Jouw taken 

 Je staat in voor zorgkundige handelingen zoals wassen, kleden, assistentie bij toiletbezoek en maaltijden. 

 Je organiseert een zinvolle daginvulling voor de cliënten. 

 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, … 

 Naast de standaardtaken van elke woonbegeleider, krijgt een begeleider in Eend een extra opdracht op het vlak 
van observatie en registratie, communicatie met netwerken en ondersteunende diensten, deelname aan testing 
van cliënten en multidisciplinair overleg. 

Jouw profiel 

 Het begeleiden van cliënten met de hoogste psychosociale ondersteuningsnood vormt voor jou een uitdaging.  

 Je hebt bij voorkeur een bachelordiploma en/of relevante ervaring als begeleider van deze doelgroep. 

 Kennis rond emotionele ontwikkeling, autisme, hechtingsproblematiek en psychose is een pluspunt. Wij bieden 
jou vorming aan als deze kennis nog niet verworven is. 

 Je kan het gedrag van de bewoners goed observeren en daar betekenis aan geven. 

 Je gaat moeilijk gedrag niet uit de weg, maar probeert dit te plaatsen.  

 Je bent communicatief vaardig. Je kan informatie op een duidelijke en gestructureerde manier weergeven. 

 Je kan duidelijke grenzen stellen op een geweldloze manier.  

 Je hebt een rustige uitstraling.  

 Je bent een teamspeler, neemt verantwoordelijkheid op en kan omgaan met stressvolle situaties. 

 Je handelen is cliëntgericht met respect voor ieders eigenheid.  

 Je streeft naar kwaliteit in een positieve werksfeer. 

 Je werkt zelfstandig. 

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

Ons aanbod 

 Een  aangename werksfeer met ruimte voor leerkansen, coaching en opleiding om jezelf te ontwikkelen. 

 Een uitdagende, gevarieerde job met veel autonomie en mogelijkheden tot het nemen van initiatief. 

 Enthousiaste collega’s.  

 Enkele extralegale voordelen zoals: sectorspecifiek verlofstatuut, woon-werkvergoeding en personeelsvoordelen.  

 Een waardengedreven en mensgerichte organisatie waar respect, verantwoordelijkheid, samenwerking en 
deskundigheid centraal staan. 

 Interne mobiliteit:  door onze diverse werking en verschillende vestigingsplaatsen zijn loopbaanwensen steeds 

bespreekbaar. We zetten sterk in op een actief loopbaanbeleid en geven onze medewerkers kansen om hun 
loopbaan in eigen handen te nemen. 

Praktisch 

 Contract: 100% of 80% ter vervanging van risico- en bevallingsverlof (ongeveer 1 jaar) 

 Werkplek: Je werkt in Vurste, op een prachtig groen domein.  

 Startdatum: Zo snel mogelijk, in onderling overleg. 

 Barema: Verloning volgens sectorafspraken (paritair comité 319). 

 Dienstrooster:  Vroeg-, laat- en weekendwerk in een 4-wekenschema. 

Voor meer informatie over deze functie: contacteer coördinator Bart Poppe  

via 0474 27 67 74 of bart.poppe@ebergiste.broedersvanliefde.be 

Solliciteren kan tot 15/09/2022 
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