
 

 

 
 

Vacature:  woonbegeleider  
 
 
We zijn op zoek naar een gedreven woonbegeleider die de bewoners ondersteunt om hun leven ‘wijs’ 
in te richten. 
 
Wat ga je doen? 
 

 Je biedt kwalitatieve hulp aan personen met een beperking: 
 Je zorgt voor een warme thuis voor onze cliënten 
 Je organiseert en staat in voor het dagelijks gebeuren in de leefgroepen (maaltijden, wassen, 

tijdsbesteding, …) 
 Je biedt psychosociale en fysieke zorg aan onze cliënten 
 Je staat in voor het mee uitvoeren van het individueel ondersteuningsplan van de cliënten 
 Je staat mee in voor de orde en netheid van het gebouw 
 Je neemt taken op in functie van de deelwerking en de organisatie 

 

Wie ben je? 
 

 Je volgde een opleiding in de sociale wetenschappen 
 Je werkt graag samen, maar je kan ook zelfstandig je plan trekken 
 Je bent flexibel in taken en werkuren  
 Je beschikt over verantwoordelijkheidszin, bent ondernemend en klantgericht 
 Je werkt veilig en ordelijk 
 Je kan goed plannen en organiseren 
 Een goede dosis humor vinden we belangrijk! 
 Je hebt een rijbewijs B 

 
Wat bieden we je? 
 

 contract voor 6 maanden met kans op contract onbepaalde duur 
 Contractbreuk: 30,4 à 38 u (bespreekbaar) 
 uurrooster: volcontinu, met week- en weekendwerk 
 Startdatum: van zodra je vrij bent 

 Verloning volgens barema van PC 319, op secundair of bachelorniveau 
 Voor elke werknemer is er een individueel opleidingsplan 
 Jouw tewerkstellingsplaats is Mariakerke of Sint-Kruis-Winkel 

 
Wie zijn wij? – www.vzwkompas.be 
 
Wij ondersteunen mensen met een beperking bij #WijsWonen&Werken en #LeutigLeven&Leren. We zijn 
een pluralistische organisatie en werken op verschillende locaties in Oost-Vlaanderen: Wondelgem, 
Mariakerke, Sint-Kruis-Winkel, Wetteren, Gent en het Meetjesland. 

http://www.vzwkompas.be/


 

 

Inclusie, innovatie, uitdagende projecten en duurzaam ondernemen zijn ons eigen. We gaan graag aan 
de slag met jouw idee of dat van je collega. 
 
Op de site ‘Het Zandeken’ in Mariakerke wonen volwassenen met een matig mentale, soms met een 
fysieke  beperking.  
 
Site ‘Moervaart’ in Sint-Kruis-Winkel richt zich tot volwassenen met een matig of ernstig 
verstandelijke of meervoudige beperking (niet aangeboren hersenletsel, gedrags- en emotionele 
problemen), residentieel en ambulant.  
 
De sites liggen in een rustige, groene omgeving. Naast ‘geire zien’ en ‘leute’ richten we ons, ‘tuupe 
tegoare’, op het scheppen van een huiselijke omgeving en zetten we in op kleinschaligheid en het 
leven  in en met de buurt. 
 
 
Aan de slag! 
 
INFORMATIE  
Vragen kan je richten aan Inge Decatelle: vacature@vzwkompas.be of 0490 441 402 
 
 

SOLLICITATIE  
Solliciteren kan per mail met onderwerp ‘sollicitatie woonbegeleider’ 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.  
 
Tot binnenkort bij Kompas! 
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