BEN is de nieuwe naam van Woonzorgnetwerk Vincenthove Roeselare en Open Kring vzw Ardooie. Voortaan treden we onder één naam
naar buiten. BEN staat voor eigenheid, onze belangrijkste kernwaarde. BEN maakt duidelijk dat jij ertoe doet, dat we je zien voor wie
je bent, als bewoner maar ook als medewerker.
BEN. Je mag er zijn.

BEN Woonzorgnetwerk werft aan :

BEGELEIDER WONEN en LEVEN
COÖRDINATOR VRIJWILLIGERSWERKING
(M/V/X)
ter ondersteuning van de leefgroep op vlak van wonen en leven, en
het opnemen van de coördinatie van de vrijwilligerswerking.

Als begeleider wonen en leven ben je bereid om :
● Activiteiten te organiseren en te zorgen voor een zinvolle dagbesteding die kadert binnen het wonen en leven in huis.
● Bewoners te observeren, te bevragen en te laten participeren rond
de werking van het wonen en leven, met de nodige opvolging en
begeleiding.
● Actief bij te dragen tot een goede werking van de leefgroep, dit
door de nodige verantwoordelijkheid en betrokkenheid te tonen.
● Te participeren aan het multidisciplinair teamoverleg, waarbij je
voorstellen formuleert, om gezamenlijk tot een optimalisering van
het wonen en leven te komen.
● Als expert ‘wonen en leven’ de bijeenkomsten te leiden voor het
opstellen van de jaarplanning van overkoepelende activiteiten en
samen met de collega’s die op te volgen.
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Als vrijwilligerscoördinator :
● Bepaal je mee het beleid van de vrijwilligerswerking en coördineer
je de dagelijkse werking met vrijwilligers
● Ben je verantwoordelijk voor de intake- en opvolgingsgesprekken
van de vrijwilligers
● Organiseer je acties naar sensibilisering en werving van nieuwe
vrijwilligers

Vereisten :
● Je zet de cliënt en zijn context voorop.
● Je wil in een nauw teamverband samenwerken (binnen een team
dat zelfsturend is).
● Je bent communicatief vaardig en legt gemakkelijk contact ongeacht de persoon waar je tegenover staat.
● Je bent sterk op psycho-sociaal vlak.
● Je bent computervaardig (o.a. Office 365, Canva, ...) en kan vlot
een verslag opstellen.
● Je hebt een creatieve insteek of bent een muziektalent.
● Je bent flexibel op verschillende vlakken (oplossingen zoeken, samenwerken over de leefgroepen heen,…).
● Je kan elke verantwoordelijkheid die je toegewezen wordt in eigen
handen nemen en in vertrouwen uitwerken.
● Je hebt een bachelordiploma (in een sociale– agogische- of zorgrichting).

Aanbod :
Een voltijds contract van onbepaalde duur, met gewenste indiensttreding vanaf 1 mei 2022. Jouw loon hangt af van eventueel over te
nemen anciënniteit en valt onder de IFIC-classificatie voor de woonzorgsector. Voor een loonsimulatie op maat kan je steeds vrijblijvend
contact opnemen.
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Daarnaast bieden we jou volgende voordelen :
● maaltijdcheques (4 € per gewerkte dag van 7u36)
● een fietsvergoeding (€ 0,24/km)
● vlotte bereikbaarheid met het openbaar vervoer
● eindejaarspremie en attractiviteitspremie
● overname van alle relevante anciënniteit
● een aantrekkelijk opleidings- en persoonlijk ontwikkelingsaanbod
● een uitdagende en dynamische werkomgeving
● aandacht voor een evenwichtige balans tussen werk en privé
● gratis hospitalisatieverzekering

Plaats van tewerkstelling
● BEN Woonzorgnetwerk
Kortrijksestraat 58, 8850 Ardooie

Vereiste studies
● Bachelordiploma (in een sociale–, agogische- of zorgrichting)

Talenkennis
● Nederlands (zeer goed)

Contract
● Vaste job
● Contract van onbepaalde duur
● Voltijds
● Dagwerk
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Waar en hoe solliciteren ?
Met CV en motivatiebrief :
● Via e-mail :
steven.vancraeynest@benwzn.be
● Via de Post :
BEN Woonzorgnetwerk
T.a.v. Dhr. Steven Vancraeynest
Dokter Delbekestraat 27 - 8800 Roeselare
● Contact :
Dhr. Steven Vancraeynest
Tel. 051 23 17 78
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