VACATURE CADANS VZW
Cadans vzw speelt in op de vragen en noden van (jong) volwassenen met een
(vermoeden van) beperking en hun omgeving.
Ons doel is hen te helpen om hun levenskwaliteit te behouden of te verbeteren.
Hiervoor gaan wij actief aan de slag met onze doelgroep.
We gaan in dialoog en werken samen met alle betrokkenen en de samenleving.
We vinden het belangrijk dat iedereen z’n vraag kan stellen. Cadans vzw
investeert in gespecialieerde zorg waar nodig.
Binnen de ondersteuning kunnen verschillende thema’s aan bod komen:
administratie, budget, werk, psychosociale ondersteuning, vrije tijd, gezondheid,
opvoedingsondersteuning, wonen en communicatie.
We zijn actief binnen de regio Noord West-Vlaanderen.
Om ons team te versterken, zijn we op zoek naar…

1 BEGELEID(ST)ER
MOBIELE AMBULANTE
ONDERSTEUNING
1 HALFTIJDS 19U – ONBEPAALDE DUUR
(MOGELIJKS AANGEVULD VERVANGINGSUREN BEPAALDE DUUR)

ALGEMEEN PROFIEL
Je behaalde een A1 / A2 diploma in menswetenschappelijke richting.
Ervaring in andere welzijnssectoren kan absoluut een meerwaarde betekenen.
Je hebt een warme respectvolle houding tov iedere cliënt en zijn netwerk. Je hebt
respect voor hun eigenheid en luistert naar hun wensen en noden. Je vertrekt vanuit de
cliënt en hun mogelijkheid om een ondersteuning op maat te bieden. Je gaat op een
professionele manier om met onvoorziene situaties of conflicten.
Je kan zelfsturend werken in nauw overleg met de teamcoördinator en het team. Binnen
Cadans vzw is het werken in teamverband, communicatie en een goede samenwerking
erg belangrijk. Je overlegt met collega’s, staat open voor hun kritische kijk en feedback.
Je durft ook je eigen functioneren in vraag stellen en bespreken.

Je bent communicatiefvaardig en kan de doelgroep aanspreken in een aangepaste taal.
Je neemt initiatief om tot een positieve verandering te komen. Je durft een lastige
situatie aan te pakken.
Integer zijn, relativeren, netwerken uitbouwen, efficiënt werken, correcte opvolging zijn
eigenschappen die jou kenmerken.
Tevens ben je bereid om te werken met een flexibel uurrooster.
Je beschikt over een rijbewijs B en eigen wagen.
Je kan een recent bewijs van goed gedrag en zeden voorleggen.

WE BIEDEN
Je kan deel uitmaken van een dynamisch team die meebouwt aan een maatschappij
waar mensen met een beperking ook hun plaats krijgen.
We bieden:


1 halftijdse begeleidersfunctie – onbepaalde duur, mogelijks aangevuld met
vervangingsuren.

Je bent dus bereid om mogelijks meer uren te werken.
Je bent tewerkgesteld in de regio Noord West-Vlaanderen. Ons bureel is gevestigd in het
centrum van Brugge.
Je krijgt een eigen laptop / gsm ter beschikking.
Verloning is gebaseerd op sectorale barema’s, diploma en ervaring.

MEER INFORMATIE?
Raadpleeg zeker onze website www.cadansvzw.be.

INTERESSE?
Laat ons proeven van je enthousiasme en je motivatie. Vertel ons iets meer over je
brede achtergrond. Stuur ons ten laatste op 18 januari 2018 je sollicitatiebrief en je
curriculum vitae naar sylvie.prevot@cadansvzw.be.
Of naar Cadans vzw, tav Sylvie Prévot, Verbrand Nieuwland 19, 8000 Brugge.
Eerste selectie gebeurt aan de hand van de sollicitatiebrieven. Je wordt steeds op de
hoogte gebracht.

