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Wie zijn wij? 

De Ark Antwerpen is een kleinschalige leefgemeenschap voor volwassenen met een 
verstandelijke beperking. In de 3 woonhuizen en dagbesteding bieden we ondersteuning als een 
warm thuis. Wij gaan uit van de unieke waarde van ieder mens en geloven dat verschillen 
verrijken. De Ark Antwerpen maakt deel uit van L’Arche International. 

 
We zoeken voor onmiddellijke indiensttreding een 

OPVOEDER WOONBEGELEIDING - 80%  
contract bepaalde duur met mogelijke verlenging, onbepaalde duur 

 
Flexibel inzetbaar 
 
Wij zoeken een flexibele, gemotiveerde, bijkomende kracht die ons woonteam komt versterken. 
Als  begeleider ben je verantwoordelijk de dagdagelijkse zorg, ondersteuning en welzijn van onze 
bewoners die wonen in foyer ‘Madona’, ‘Roeach’, ‘Windroos’. Wij vinden het belangrijk dat je een 
stevige organisatorische persoonlijkheid bent met goede communicatieve vaardigheden. 

Je staat achter de identiteit en missie van de Ark en draagt actief bij aan het vorm geven 
daarvan. 
 
Jouw werkzaamheden 

• Je biedt ondersteuning bij de persoonlijke verzorging en algemene dagelijkse levensbehoeften 

• Je motiveert en stimuleert bewoners (huisgenoten) om hun zelfredzaamheid optimaal te 

ontwikkelen en te benutten 

• Je biedt structuur en overzicht aan individuele mensen en aan de groep. 

• Je begeleid zelfstandig een woongroep, je schrijft rapportages en overdrachten 

• Je draagt zorg voor een prettige en veilige woonomgeving 

 
Jouw profiel 

• Je hebt bij voorkeur een diploma in een menswetenschappelijke richting, niveau A2. 

• Je bent in het bezit van een rijbewijs B; 

• Je kunt omgaan met mensen met een mentale beperking; werkervaring is een pluspunt; 

• Je hebt een open en respectvolle houding, goede sociale vaardigheden en contactuele 

eigenschappen; 

• Je werkt graag zelfstandig en werkt graag samen in een team volgens een wisselend uurrooster; 

• Je hebt een goed inlevingsvermogen, doorzettingsvermogen en geduld; 

• Je versterkt en wisselt informatie uit aan alle betrokkenen rond de situatie van de bewoners;  

• Je bent flexibel, stressbestendig, creatief en initiatiefrijk 
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Wij bieden jou 

• Een unieke werkplek waarbij je invulling kunt geven aan de visie en missie van De Ark 

• Een voltijds of deeltijds contract (4/5de of halftijds) zijn beide mogelijk, werkend in een variabel 

uurrooster bijzondere prestaties (vroege- late- diensten, weekend en feestdagen) 

• Een contract bepaalde duur met onmiddellijke indiensttreding tot en met 31 december. Mogelijk 

een verlenging van contract of contract onbepaalde duur afhankelijk van de situatie. 

• Verloning volgens het barema van opvoeder binnen de sector gehandicaptenzorg (PC 319.01) en 

je diploma 

• Tussenkomst woon-werk verkeer. 

 
Solliciteren 
 
Heb je interesse in deze uitdagende functie?  
 
Je kunt solliciteren door je cv en je sollicitatiebrief te mailen naar info@arkantwerpen.be ter 
attentie van Verantwoordelijke Wonen, mevr. U. Dael, onder vermelding van: sollicitatie 
OPVOEDER WOONBEGELEIDING 
 
Voor vragen over de vacature kun je per email contact opnemen. 
 
Plaats tewerkstelling 

 
De Ark-Gemeenschap Antwerpen vzw 
Groenstraat 46, 2640 MORTSEL 
Jansenlei 12, 2530 BOECHOUT 
Baron Carolylaan 1, 2530 BOECHOUT 
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