
       

                                                          
 

 

 

VACATURE VOOR WOONBEGELEIDER – 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: 
 Als woonbegeleider werk je binnen een team in een woonomgeving.  
 Je biedt de nodige ondersteuning en verzorging aan de cliënten, waarbij het accent ligt op verzorging enerzijds 

en psychosociale ondersteuning anderzijds. Je hanteert hierbij een emancipatorische en respectvolle 

begeleidingsstijl. 
 Je draagt bij tot een positieve groepssfeer en een aangenaam, huiselijk gevoel in de woning. 
 Je bent creatief: je kan zelf activiteiten aanbieden op maat en op het tempo van de bewoner. Je hebt aandacht 

voor comfortzorg (PDL) en basaal werken. 
 Je kan mee instaan voor palliatieve zorgverlening en je kan omgaan met en mee ondersteuning bieden bij 

verlieservaringen. 

 Je staat mee in voor de praktische organisatie van de leefgroep, m.n. de huishoudelijke taken, opvolging van 
materiële zaken, … 

 Je kan deelverantwoordelijkheden opnemen (werkgroepen, individuele begeleiding, zakgeld, …). 
 Je bent administratief sterk (bv. relevante informatie noteren in het medisch boek, verslag nemen, overdracht 

doen, elektronisch cliëntdossier bijhouden…,). Je kan gestructureerd werken. 
 
Profiel: 

 Je beschikt over een diploma A1/bachelor of A2 in een pedagogische, sociale of paramedische richting.  
 Je bent flexibel en staat open om te leren. 
 Je bent een echte teamspeler en neemt je taken binnen het team zelfstandig op. 
 Je bent in staat problemen te herkennen en weet die systematisch en kordaat aan te pakken. Waar nodig stel je 

creatieve oplossingen voor. 
 Je hebt een grote draagkracht en zelfhantering bij probleemgedrag.  
 Je bent praktisch ingesteld en kunt ordelijk en systematisch werken. 

 Je bent  bereid tot weekend- en avondwerk volgens de noden van de organisatie. 
 Je spreekt vlot Nederlands, hebt een goeie basiskennis Frans en kunt vlot overweg met Word, Excel en Outlook. 

 
Wij bieden: 
 Een vervangingscontract lange duur (zwangerschap), halftijds 50% (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 Evelien Crevits, contactpersoon De Waaiberg – 051/26 30 80. 
 


