
Mobiele ambulante dienst zoekt 2 begeleiders voor een tijdelijk contract

Vacature bij Oikonde vzw - afdeling Lier

Onze doelgroep: volwassen personen met een beperking (verstandelijk, motorisch en/of sensori-
eel, NAH, autisme) en hun netwerk.

Je biedt ondersteuning via huisbezoeken bij de cliënt of op onze dienst. Alle mogelijke levensdo-
meinen kunnen aan bod komen. Bijvoorbeeld: materieel welzijn (omgaan met papieren, huishouden 
organiseren), emotioneel en lichamelijk welzijn (omgaan met gebeurtenissen, gezondheid), sociaal 
welzijn (omgaan met andere mensen in het netwerk, uitbouwen van netwerk). 

samen zelfstandig

Oikonde biedt professionele ondersteuning op maat aan mensen met een beperking. We ver-
trekken vanuit de vraag, de mogelijkheden en het netwerk van de cliënt en willen bijdragen aan de 
‘kwaliteit van leven’. We werken mobiel en ambulant. We hebben een erkenning voor rechtstreeks 
toegankelijke hulpverlening en zijn zorgaanbieder voor mensen met een persoonsvolgend budget.

We maken deel uit van het structureel samenwerkingsverband TopiX met 6 diverse partnerorgani-
saties. Samen willen we een oplossing vinden voor alle mogelijke hulpvragen.

“Oikonde in beweging” is momenteel ons motto. Er verandert heel wat in de sector 
voor personen met een beperking.

Wat ga je doen?

Wie ben jij?
Je hebt een diploma bachelor in menswetenschappen (opvoeder, maatschappelijk werker)
Je hebt ervaring in werken met personen met een beperking en/of mobiel, ambulant werken
Je hebt een rijbewijs en kan beschikken over een wagen
Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken
Je bent bereid tot avondwerk en occasioneel weekenwerk en flexibele werktijden

Pluspunten:
Je hebt ervaring met ouderen
Je volgde een opleiding therapie
Je staat open voor nieuwe projecten



Wat hebben wij te bieden?

samen zelfstandig

Een tijdelijk contract: 24 uren (vervanging wegens ziekte)
 verlenging en meer uren zijn eventueel mogelijk
Verloning bachelor met anciënniteit volgens PC 319.01
Kilometervergoeding en omniumverzekering voor de dienstverplaatsingen
GSM en laptop
Thuiswerk is mogelijk
Grote autonomie in een variabel uurrooster
Een boeiende job in een ondersteunend team

Startdatum: onmiddellijk
Duur: 3 maanden

Vragen?
Kan je per mail sturen naar info@oikonde.org
Voor informatie over deze functie kan je contact opnemen met Leen Quadflieg op nummer
015 42 16 24

Functieomschrijving en functieprofiel kan je bekomen via info@oikonde.org of 015 42 16 24.

Geïnteresseerd?
Mail je motivatiebrief en CV naar info@oikonde.org
Solliciteren is mogelijk tot 27 april. De sollicitatiegesprekken zijn op 2 mei.

Niet vergeten
Surf ook eens naar onze website www.oikonde.org 
en onze Facebookpagina www.facebook.com/oikondemechelen


