
 

 
 

VACATURE 
 

ACTIVITEITENBEGELEIDER  
In Wetteren, 26u 

 

 

 

Over de job   

- Je begeleidt en ondersteunt cliënten bij hun dagbesteding in vzw Omega.  
Specifiek sta je voornamelijk in voor de zorg van cliënten in de activiteitengroepen.  
Je doet dit vanuit de doelstellingen van de individuele ondersteuningsplannen van 
de cliënten en binnen de visie 

- Je staat voornamelijk in het crea-atelier 
- Daarnaast kan  je ook ingeschakeld worden  in andere activiteiten  
- Je bent betrokken bij de organisatie en werking van je atelier en zoekt mee naar 

verbetering 
- Je werkt actief mee tijdens de verschillende overlegmomenten en je werkt volgens 

de gemaakte afspraken   
- Je werkt nauw samen met het begeleidersteam,  de hoofdbegeleider, de ortho-

agoog en de maatschappelijk assistent 
 

Jouw profiel   

- Je hebt minimaal een opleiding als bachelor of hoger secundair (technisch) 
onderwijs met pedagogische, paramedische, sociale of artistieke oriëntatie 

- Je hebt affiniteit met, en ervaring in, het werken met personen met een 
verstandelijke beperking (met een zwaardere zorgvraag) 

- Je hebt ruime interesses en je houdt van afwisseling 
- Kennis over verschillende createchnieken is een must 
- Je bent flexibel en past je gemakkelijk aan aan veranderingen in het programma 
- Je hebt inzicht in groepsdynamische processen en kan vlot contact maken en een 

vertrouwensband opbouwen met cliënten  
- Je bent in staat structuur en veiligheid te bieden aan cliënten 
- Je bezit een gezonde teamgeest en bent vaardig in open communicatie 
- Je vindt het uitdagend te werken in een organisatie en sector in beweging 
- Je hebt een rijbewijs B 

 

Wat bieden we je  

- Een boeiende en uitdagende job in een aangename organisatie 
- Mogelijkheden tot bijscholing 
- Een bediendencontract van bepaalde duur voor 26 u, tot en met 31/12/2021, met 

optie vast 
- Loon op basis van opleiding en ervaring zoals voorzien volgens de barema’s van 

het VAPH, minimaal barema opvoeder klasse 2 
- Startdatum: van zodra je vrij bent 



 

Over ons    www.omegawetteren.be    en    www.vzwkompas.be  
  
Vzw Omega is een pluralistisch dagcentrum voor personen met een verstandelijke (en 
bijkomende) beperking in Wetteren. 

Sinds dit jaar werken Kompas en Omega samen als één organisatie. 
 
Kompas ondersteunt mensen met een beperking bij wonen, werken en vrije tijd. Als 
vergunde zorgaanbieder geven we graag mee kleur aan je leven.  
Kompas staat niet stil en is volop bezig met nieuwe projecten. Vernieuwing is een manier 
om er samen voor te gaan. We luisteren graag naar ideeën van onze medewerkers en 
stimuleren om er zelf ook mee aan de slag te gaan.    
Kompas is een pluralistische organisatie in Oost-Vlaanderen met verschillende afdelingen 
in Wondelgem, Mariakerke, Sint-Kruis-Winkel en het Meetjesland.  
 
 
Aan de slag!  
  
Solliciteren kan per mail met onderwerp ‘sollicitatie activiteitenbegeleider Omega’ met 
jouw sollicitatiebrief en CV naar vacature@vzwkompas.be. Doordat we jaarlijks heel wat 
sollicitanten hebben, vragen we ook een foto op je CV te plaatsen zodat we achteraf 
makkelijk weten wie je bent. De eerste gesprekken zullen online doorgaan, via ‘teams’.  
  
Nog vragen? Dan kan je terecht bij onze HR medewerker Inge Decatelle via 
vacature@vzwkompas.be of op het nummer 0490 441 402 
  
Tot binnenkort !  
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