
   

    

Vacature leefgroepbegeleider   (65% jobtime) 

O.C. Sint Jan De Deo is een door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) vergunde 
zorgaanbieder. Wij zijn vergund voor het bieden van niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning aan 
volwassenen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. 

Wij zijn op zoek naar iemand die: 

 ervaring of interesse heeft in het werken met volwassenen met een verstandelijke beperking. 
 voldoende draagkracht, weerbaarheid heeft 
 in de werkrelatie blijk geeft van respect, open communicatie en samenwerken. 
 op zoek gaat naar uitdagingen om de ondersteuning binnen de leefgroep te optimaliseren 
 graag in een warm en betrokken team komt werken  

Wij bieden: 
 Een deeltijdse overeenkomst  van 9/9/2022 tem 31/10/2022 met kans op verleng 
 De opdracht wordt uitgevoerd tijdens de week en in het weekend  
 Een uitdagende en verantwoordelijke job met veel leerkansen. 
 Je werkt binnen een warme werk- en leefgemeenschap. 
 Verloning op basis van barema's PC 319.01, volgens de geldende regelgeving (relevante anciënniteit 

wordt overgenomen). 
 Fietsvergoeding. 
 Vele personeelsvoordelen vanuit de organisatie Broeders van Liefde. 
 

Vereiste studies:  
Opleidingsniveau: 
 niveau professionele bachelor (A1) (orthopedagogie, sociaal werk, ergotherapie, psychiatrisch verpleegkundige ) 
 A2 diploma leefgroepbegeleider  
 Zorgkundige 
 Ervaring strekt tot aanbeveling maar is niet vereist 

Verwacht 
 Je bent iemand die goed kan samenwerken binnen een team en graag voortdurend bijleert en zichzelf 

verder ontplooit. 
 Je werkt actief mee aan de realisatie van de missie van de voorziening. Je engageert je om op een 

positieve wijze mee te werken aan onze waardengerichtheid en christelijke inspiratie in je relatie t.a.v. de 
bewoners, hun context en t.a.v. je collega’s. 

Solliciteren: 
Uiterste sollicitatiedatum: zo spoedig mogelijk 
 
OC SINT-JAN DE DEO 
EDEWALLESTRAAT 37 
8610 HANDZAME 
Schriftelijk of via E-mail met motivatie en CV t.a.v. Sabine De Wandel –  
Email: info@jandedeo.broedersvanliefde.be  
U kan zich verder informeren over onze voorziening en de organisatie op volgende websites: 
www.sintjandedeo.be of www.fracarita.org.  
Telefonische informatie kan u bekomen bij de verantwoordelijken  Lieve Vandecasteele (051/56.63.85), Els 
Piessens (051 56 63 07) of  Trui Wylin (051 57 53 99)  
Email: lieve.vandecasteele@jandedeo.broedersvanliefde.be, els.piessens@jandedeo.broedersvanliefde.be of 
trui.wylin@jandedeo.broedersvanliefde.be 
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