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VACATURE VOOR WOONBEGELEIDER VLINDER – 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 vlinderteam overkoepelend in de 6 woningen. 
 Als vlinder bied je directe, dagdagelijkse en individuele zorg aan de cliënt en draag je bij tot een goede 

groepssfeer en een aangenaam woonklimaat. 
 Je helpt mee bij de verzorging (ADL) van de cliënten en biedt agogische ondersteuning zodat zij zich fysisch en 

psychisch goed voelen. 

 Je neemt enkele huishoudelijke taken mee op in de woning en gaat verantwoord om met materiaal en middelen. 
 Daarnaast word je ingezet in de permanentie zowel overdag als van de nachtdienst (vr actieve en inslapende 

nacht), waar je instaat voor een goede en comfortabele nachtrust voor onze bewoners.  
 
 
Profiel: 
 Je beschikt over een diploma bachelor of graduaat 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-, avond- en occasioneel nachtwerk (zowel actief als passief), 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 contract bepaalde duur van 01/01/22 tem 31/12/22, met kans op verlenging. 
 Jobtime 28,5/38 (75%) 
 Verloning op basis van diploma en relevante anciënniteit zoals voorzien binnen het PC 319.01, inclusief 

fietsvergoeding. 
 
 Interesse?  Solliciteer snel via www.uniek.org/vacatures 
 Met vragen over deze vacature kun je terecht bij Evelien Crevits, Veronique Verschelde of Chantal Demuynck – 

051 26 99 78. 


