
 

 

 

 

Levensvreugde Verblijven vzw is een vergunde zorgaanbieder van het VAPH. We streven naar zorg op maat 
door in samenspraak met de zorggebruiker en diens sociaal netwerk passende woonondersteuning en/of 
zinvolle dagbesteding aan te bieden. 
 

BEGELEIDER DAGONDERSTEUNING M/V 30U  

 

  
 
In onze dagondersteuning begeleidt u mensen met een matige tot ernstige mentale beperking waarbij de 
individuele behoeften, wensen en mogelijkheden van de zorggebruikers centraal staan. Er wordt gestreefd 
naar een persoonsgerichte dienstverlening met maximaal respect voor elk persoon. 
 
 Jouw verantwoordelijkheden:  

 De zorggebruikers vanuit een pedagogische relatie professioneel begeleiden; tijdens zijn dagelijkse 
handelingen. 

 Een goede samenwerking waarborgen met de andere begeleiders en andere disciplines;  

 Streven naar kwaliteit van het leven van elke zorggebruiker door een cliëntgerichte begeleiding;  

 Een goede samenwerking waarborgen met het relationeel netwerk van de zorggebruiker; 

 Actief bijdragen tot het gemeenschappelijk doel en de goede onderlinge relaties binnen het team en 
de organisatie. 

 Uitvoeren van huiselijke taken en samen zorgen voor een aangename, huiselijke sfeer. 
 Meehelpen realiseren van team- en organisatie gebonden doelstellingen. 

 

 

 

Jouw basishouding stemt overeen met de visie en kernwaarden van Levensvreugde verblijven. 
Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden en een empathische houding. Je bent een teamplayer met 
een kritische blik en een grote portie verantwoordelijkheidszin. Als begeleider binnen onze dagondersteuning 
heb je oog voor kwaliteit, kan goed organiseren en behoudt het overzicht. Je neemt initiatief en bent stress 
bestendig. Je stelt je flexibel op in de ruime zin (werkrooster, takenpakket, denken,..), zelfstandig werken, 
probleemoplossend denken zijn kwaliteiten van jou en kan daarnaast vlot overweg met de PC, internet en mail. 
Je beschikt over een diploma binnen de verzorgingssector hebt ervaring met het ondersteunen van mensen met 
een beperking. 
Beschikt over een rijbewijs B 

 

 Tewerkstelling in een vooruitstrevende en dynamische organisatie 

 Een boeiende en afwisselende job met van 30,24 u  

 Verloning volgens de barema’s van het paritair comité 319.01; 

 Extra verlof vanaf 35 jaar, woon- werkvergoeding, warme maaltijden aan een voordelige prijs; 

 Werken in een groene omgeving. 
 
 

FUNCTIEOMSCHRIJVING 

COMPETENTIEPROFIEL 

ONS AANBOD 



 

 
EXTRA INFORMATIE: 
Voor meer praktische informatie en taakinhoud kan je terecht bij Werner Wauters of Caroline D’Hondt  
 
INTERESSE?  
Stuur vandaag nog jouw CV en motivatiebrief door naar vacatures@levensvreugde.be. Meer informatie over 
Levensvreugde Verblijven vzw kan je terugvinden op onze website. 

SOLLICITEREN 


