Ten Anker vzw ondersteunt volwassen personen met een verstandelijke beperking om
volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Wij bieden ondersteuning op alle
domeinen van het leven: wonen, werken, leren en vrije tijd. Ten Anker vzw is een
kleinschalige en autonome organisatie die zich afstemt op de regionale noden. Voor ons
tijdelijk verblijf in Ronse zijn wij op zoek naar:

NACHTBEGELEIDER
Wat zijn jouw verantwoordelijkheden?
Binnen ons hoofdgebouw in Zuiderlaan 50 bieden wij woonondersteuning onder de vorm van leefgroepwonen
met 24/7 aanwezigheid van begeleiding. Het hoofdgebouw met de 20 kamers en leefruimtes wordt dit jaar volledig
verbouwd naar een modern gebouw waardoor de 20 kamerbewoners voor 1 jaar (2022) verblijven in een
zorghotel in Ronse. In de nabijheid van het hoofdgebouw in Waregem zijn er appartementen en studio’s waar
bewoners zelfstandig wonen. Jouw verantwoordelijkheden zijn o.a.:
▪ Ondersteunen van de bewoners bij de avond, het slapen gaan en toedienen van avond/nacht medicatie.
▪ Zorgen voor het goed verlopen van de nachtrust bij de bewoners.
▪ Bereikbaar zijn en telefonische hulp bieden aan de bewoners in de appartementen en studio’s in Waregem.
▪ Uitvoeren van een aantal andere taken zoals het klaarzetten van de medicatie voor de volgende dag, het
klaarzetten van ontbijt en waar nodig een aantal logistieke taken.

Wie zoeken wij?
Jouw natuurlijk werkhouding valt samen met onze kerncompetenties: klantgerichtheid, luisteren, samenwerken,
verantwoordelijkheidszin en flexibiliteit. Als nachtbegeleider kan je uiteraard heel zelfstandig werken. Je beschikt
over een zekere stressbestendigheid en kan situaties goed inschatten. Je herkent snel problemen of situaties die
tot problemen kunnen leiden en weet deze efficiënt op te lossen.
Je beschikt over een agogisch of zorgdiploma en hebt bij voorkeur relevante ervaring in het ondersteunen van
mensen met een beperking in een wooncontext. Je kan vlot overweg met de PC, internet, e-mail en de
verschillende MS-office pakketten.

Wat krijg je er voor terug?
Je werkt in een kleinschalige voorziening waar iedereen, bewoners en medewerkers, elkaar kent met aandacht en
respect voor ieders eigenheid, waardigheid en dromen. Wij zijn een dynamische organisatie die volop aan het
innoveren is waarbij je uitgedaagd wordt om mee te denken en initiatieven te nemen. Je krijgt heel wat
regelruimte in ruil voor eigenaarschap en werkt in een open communicatie samen met de directie, leidinggevende,
de collega’s, de familie en het netwerk. Op vlak van arbeidsvoorwaarden bieden wij:
▪ Een vervanging ikv zwangerschap tot januari 2023. Een positieve evaluatie geeft steeds kans op meer.
▪ Een halftijdse tewerkstelling van 20u week (20/40).
▪ Je werkt in de vaste nacht. Dit is een actieve nacht.
▪ Verloning in PC 319.01, volgens diploma met relevante anciënniteit en toeslagen voor weekend en nacht.
▪ 40 uren werkweek met compensatie van 12 arbeidsduur verminderingsdagen.
▪ Eindejaarspremie, 2e sectorale pensioenpijler en sectorale verlofregeling die opbouwt volgens leeftijd.
▪ Een maandelijkse forfaitaire onkostenvergoeding voor internet thuis.

Interesse?
Stuur jouw sollicitatiebrief en CV met vermelding van de vacature vóór 14/03/2022 via e-mail naar
Nicolas.Desmet@tenankerwaregem.be. Wij verzekeren een vlotte en vertrouwelijke aanpak van jouw
kandidatuur. Meer informatie over onze organisatie kan je vinden op www.tenankerwaregem.be
Volg ons op Facebook www.facebook.com/tenankerwaregem

