Voorstelling organisatie:
VZW Reymeers is erkend als initiatief beschut wonen en is partner in het netwerk voor geestelijke
gezondheid Aalst – Dendermonde – Sint-Niklaas. Naast het initiatief beschut wonen, beschikt vzw
Reymeers over een activiteiten- en ontmoetingscentrum, in samenwerking met het Psychiatrisch Centrum
Zoete Nood Gods te Lede.
Om onze dienstverlening te optimaliseren, hebben we momenteel volgende openstaande vacature voor:
Activiteitenbegeleider klusjesdienst – strijkatelier
Arbeidscoach
Activiteitencentrum vzw Reymeers
Je functie
Je werkt als activiteitenbegeleider in het activiteiten- en ontmoetingscentrum. Je hoofdtaak bestaat uit:
- het organiseren en begeleiden van arbeidsmatige activiteiten (klusdienst en strijkatelier)
- het begeleiden van vrijetijdsactiviteiten
- het opvolgen van de arbeidszorgmedewerkers
- het uitvoeren van administratieve taken
- het mee ondersteunen van de teamwerking
Je profiel
 Je hebt een diploma bachelor in de menswetenschappelijke richting.
 Je hebt bij voorkeur de basisopleiding systematisch rehabilitatiegericht handelen (SRH) gevolgd.
 Je hebt een voeling voor het werken met personen met een gestabiliseerde psychiatrische
problematiek. Ervaring binnen de geestelijke gezondheidszorg is een meerwaarde.
 Je beschikt over de nodige technieken / vaardigheden om te werken binnen een klusdienst /
strijkatelier.
 Je beschikt over de vaardigheden om activiteiten aan te bieden die aansluiten bij de krachten en
wensen van de arbeidszorgmedewerkers.
 Je beschikt over de vaardigheden om arbeidszorgmedewerkers te motiveren, te ondersteunen en
te coachen.
 Je stelt begrippen als cliëntenparticipatie en empowerment voorop.
 Je bent sociaal vaardig en stressbestendig.
 Je kan zelfstandig en in groepsverband werken en je draagt verantwoordelijkheid.
 Je beschikt over goede administratieve vaardigheden.
 Je bent een christelijk geïnspireerd teamspeler.
 Je beschikt over een rijbewijs B en een eigen wagen.
Ons aanbod
 Een contract onbepaalde duur van 50%, uit te breiden met 30% in het kader van een
vervangingscontract.
 Uurrooster in dagdienst.
 Indiensttreding 1 januari 2018.
 Bijkomende voordelen zoals aanvullende vakantiedagen, mogelijkheid van warme maaltijd aan
sociaal tarief, attentiebeleid, personeelskring, vlotte bereikbaarheid, vergoeding woonwerkverkeer, gratis omniumverzekering voor dienstverplaatsingen in opdracht,
hospitalisatieverzekering.
 Plaats van tewerkstelling: vzw Reymeers, activiteitencentrum Sava, Dwarsstraat 1a – 9340 Lede.
Interesse?
Verstuur je sollicitatiebrief en cv vóór 1 december naar Veerle Vanderstraeten, Reymeersstraat 13a, 9340
Lede. Of via mail veerle.vanderstraeten@reymeers.be.

