
 

 
 

INTERESSE? 

Bezorg ons je motivatiebrief en CV via  

sollicitatie@ebergiste.broedersvanliefde.be of  

Ebergiste, t.a.v. Els Laureys, Leenstraat 31, 9890 Vurste. 

MEER INFO? 

Je vindt al onze vacatures terug op:  

Vacatures – Ebergiste  

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

Heb je 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? Hou je van teamwerk? 

Dan ben jij de collega die we 

zoeken! 

 

Zin om het verschil te maken, elke dag opnieuw? 

Ebergiste biedt zorg en ondersteuning aan volwassen personen met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking. 

We zijn actief op verschillende locaties in de regio Gent/Deinze/Gavere, met Borgwal in Vurste als hoofdlocatie.  

Onze dienstverlening gaat van een zorgintensieve 24-uursbegeleiding tot mobiele interventies op de werkplek.  

We zoeken enthousiaste woonbegeleiders voor onze hoofdlocatie in Vurste, 

in woongroep Distelvink, Specht, Linde, Nachtegaal, Meidoorn en Eend, 

deeltijds (halftijds tot 80%) of voltijds contract.

Je taken als begeleider  

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

en een bijkomende fysieke of psychische ondersteuningsnood.  

• Je staat in voor zorgkundige handelingen zoals wassen, kleden, toiletbezoek en het maaltijdgebeuren.  

• Je gaat individueel en op maat aan de slag en biedt een antwoord op uiteenlopende zorgvragen.  

• Je vult de dag van de cliënten op een zinvolle manier in, en 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 positief ingesteld en hebt gevoel voor humor. Elke dag is een nieuwe dag om met goesting aan de slag te gaan. 

• Je hebt inzicht in de doelgroep en communiceert op maat. 

• Je gaat moeilijk te lezen gedrag en agressie niet uit de weg, maar probeert dit te plaatsen en zoekt naar betekenis 

van gedrag.  

• Gentle teaching is voor jou een grondhouding, mensen krijgen elke dag nieuwe kansen. 

• Je werkt zelfstandig, neemt initiatief en verantwoordelijkheid op.  

• Je kan in de dagelijkse werking omgaan met stressvolle situaties.  

• Je zet je actief in - samen met je collega’s - en voert gemaakte afspraken uit. 

• Je stelt je eigen functioneren en de gang van zaken op een positieve manier bespreekbaar.  

• Je staat open voor extra vorming rond agogische denkkaders zodat je meer handvatten hebt om aan de slag te gaan. 

• Een specifieke vooropleiding of werkervaring kunnen een meerwaarde zijn, maar zijn zeker geen vereiste.  
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Wil je bij ons aan de slag, dan is dit ons aanbod 

• Je werkt in een prachtig groene omgeving, wat ook voor de cliënten een meerwaarde is. 

• Enkele extralegale voordelen zoals een sectorspecifiek verlofstatuut, woonwerkvergoeding en 

personeelsvoordelen. 

• Je mag rekenen op een open en aangename werksfeer met ruimte voor coaching, opleiding en persoonlijke groei. 

• Interne mobiliteit. We zetten in op een actief loopbaanbeleid. Door onze diverse werkingen, op verschillende 

vestigingsplaatsen en met verschillende doelgroepen, zijn loopbaanwensen steeds bespreekbaar. We geven jou de 

kans om je te ontwikkelen en je loopbaan in eigen handen te nemen. 

• Je komt terecht in een waardengedreven en mensgerichte organisatie waar respect, verantwoordelijkheid, 

samenwerking en deskundigheid centraal staan.  

• Je werkt, vanuit de missie van de Groep Broeders van Liefde, in een omgeving met oog voor de werk-privébalans. 

 

Praktisch 

• Contract:   Deeltijds of voltijds contract van een jaar, met grote kans op verlenging. 

• Startdatum:    Zo mogelijk, in onderling overleg. 

• Barema:   Verloning volgens sectorafspraken (paritair comité 319.01). 

• Dienstrooster:  Ploegensysteem van 7.00 tot 21.30 (22.00) uur, ook in het weekend. 

    Met uitzonderling van Specht: vaste uren van 8.00 tot 13.00 (14.00) uur.  

 

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.  

Wil je meer informatie over deze functies, contacteer Els Laureys via 0477/98.49.34  

Solliciteren kan tot maandag 3 april 2023 
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