
       

                                                          
 

 

 

VACATURE VOOR BEGELEIDER ACTIEVE NACHT – DE WAAIBERG 

UNIE-K biedt intensieve ondersteuning aan volwassen cliënten met een meervoudige zorgvraag. Dit 

doen we vanop 3 ‘groene’ locaties in West-Vlaanderen met 550 medewerkers en heel wat vrijwilligers. 
Mensen zijn het kloppend hart van onze organisatie. Daarom zetten we met onze organisatie sterk in op 

de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers en bieden we talentvolle jongeren een leerrijke 
stage-ervaring aan. 

Elke medewerker van UNIE-K neemt in zijn job deze 3 kerncompetenties mee: Samenwerken, Eigenaarschap en 
Flexibiliteit, kortweg SEF.  

 Samenwerken = actief bijdragen aan een gezamenlijk resultaat. 

 Eigenaarschap = individuele verantwoordelijkheid nemen voor je eigen resultaten. 

 Flexibiliteit = je gedrag en aanpak zo aanpassen om het gewenste doel te bereiken. 

 
 
Taakomschrijving: 
 Je werkt binnen het nachtteam overkoepelend in de 6 woningen. 

 Je wordt ingezet in de actieve nacht waar je, samen met je collega van de passieve nacht, instaat voor een 
goede en comfortabele nachtrust voor onze cliënten.  

 Samen met je collega van de passieve nacht bied je van 21u45 tot 23u de nodige zorg aan de cliënten. 

Van 23u tot 7u werk je over de verschillende woningen waar je instaat voor het praktisch werk en de 
permanentie. 

 Naast de actieve nacht, word je ook ingezet voor nachtpermanentie.  

 
 
Profiel: 
 Je beschikt over één van volgende diploma's: diploma A1/bachelor of A2 in een pedagogische, sociale of 

paramedische richting. Ook zorgkundigen komen in aanmerking. 
 Je ondersteunt de missie en visie van vzw Unie-K, De Waaiberg en helpt mee deze waar te maken. 
 Je beschikt over de nodige sociale en communicatieve vaardigheden. 

 Je bent praktisch en organisatorisch ingesteld en beschikt over huishoudelijke vaardigheden. 
 Je hebt een grote draagkracht en zelfhantering bij onverwachte situaties. Je neemt je verantwoordelijkheid. 
 Je bent flexibel ingesteld en bereid indien nodig een passieve nacht te werken. 
 Je spreekt vlot Nederlands, hebt een goeie basiskennis Frans en kunt vlot overweg met Word, Excel en Outlook. 

 

 
Wij bieden: 
 Een contract bepaalde duur tot 31/12/22, onmiddellijke indiensttreding. 
 Halftijds 19/38. 
 Verloning op basis van diploma en relevante anciënniteit zoals voorzien binnen het PC 319.01, inclusief 

fietsvergoeding. 
 

 Interesse ? Aarzel dan niet en solliciteer meteen via www.uniek.org/vacatures  
 Met vragen over deze vacature kun je terecht bij Chantal Demuynck, verantwoordelijke nachtdienst De Waaiberg  

051/26 99 65. 


