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Pegode zoekt een MOBIELE 
WOONBEGELEIDER voor Parachute 

Pegode VZW is een netwerkorganisatie van verschillende autonome projecten die 
vandaag samen meer dan 600 personen ondersteunen. We doen dit ‘op maat’ en in 
regie van de cliënt en willen hiermee bijdragen aan inclusie en kwaliteit van leven. 
Om de flexibele, vraag- gestuurde en gevarieerde ondersteuning te kunnen bieden, 
kiest Pegode voor sociaal ondernemerschap, vernieuwing en 
samenwerkingsverbanden die inzetten op het bundelen van krachten, 
netwerkvorming, lokale verankering en beleidsbeïnvloeding.  

Onze dienst Parachute biedt mobiele ondersteuning aan huis aan meer dan 140 
cliënten die in alle gemeentes rond de as  Antwerpen-Lier-Mechelen-Rupelstreek 
wonen. Er werken momenteel een 15-tal medewerkers bij Parachute. 

Ben jij de enthousiaste collega die ons regioteam wil versterken?    

 Je biedt ambulante en mobiele ondersteuning aan volwassenen met een 
ondersteuningsnood (mensen met een beperking, mensen in kansarmoede, 
mensen met een psychische kwetsbaarheid of een combinatie hiervan) die 
zelfstandig wonen of die een wens hebben om zelfstandig(er) te gaan wonen.  

 Je bent actief in de regio rond  Mechelen – Kontich – Rupelstreek. 
Mogelijke vormen van ondersteuning kunnen zijn: psychosociale ondersteuning, 
praktische-organisatorische ondersteuning, administratieve ondersteuning, het 
uitbouwen van het netwerk van de cliënt, training m.b.t. vergroten van 
vaardigheden.  

 Je werkt in partnerschap met de client en zijn ruim netwerk.  
 Je werkt mee aan een goede teamwerking.  
 Je draagt bij aan de continuïteit van de dienstverlening.  
 Je ontwikkelt je eigen competenties via vorming en feedback.  

 
 
Wat vinden wij belangrijk?  
 

 Werkervaring in een mobiel/ambulante setting is een pluspunt. 
 Je expertise in de hulpverleningssector is een voordeel.  
 Je weet vrijheid en verantwoordelijkheid te combineren.  
 Je gelooft in inclusie en vraag gestuurd werken. 
 Je bent sterk in planning en organisatie en kan administratieve taken vlot tot een 

goed einde brengen. 
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 Je doorzettingsvermogen is een meerwaarde voor de cliënten.  
 Avondwerk en flexibele werktijden schrikken je niet af. (geen weekendwerk) 
 Je bent vaardig in outlook, word, Excel en algemene PC-toepassingen.  

 
Wat breng je mee? 
 

 Diplomavereiste : je hebt (weldra) een A1/bachelor bij voorkeur in een 
menswetenschappelijke richting. 

 Je bent snel beschikbaar. 
 Je beschikt over een rijbewijs B en eigen vervoer. 

 
Zo maken wij je job aantrekkelijk:  
 

 Je werkt in een dynamische, groeiende organisatie. 
 Je plant je eigen uurrooster met een evenwichtige afweging tussen de noden 

van de cliënten, de organisatie en je werk-privébalans.  
 Wij bieden je alvast 19u/w voor onbepaalde duur, en tot het einde van het jaar 

30,40/38ste  (breuk bespreekbaar én verlengbaar!!!).  
 Je krijgt een vergoeding volgens de barema’s van Paritair comité 319.01 (B1C). 

Dit is afhankelijk van je diploma en attesteerbare relevante werkervaring.   
 Je krijgt een werklaptop en smartphone ter beschikking, alsook 

dienstverplaatsingsvergoeding en pechbijstand van Touring. 
 
Wil jij je talent verder bij ons ontwikkelen?  
 
Solliciteer dan vóór 7 oktober 2021 per mail met motivatiebrief en CV naar 
ans.smits@pegode.be.  Indien vragen, contacteer ons gerust op nr. 03/450 54 75. 
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