Begeleider BESCHUT WONEN (M/V/X)

Mandragora vzw zoekt:
Een gemotiveerde, dynamische begeleider voor ons project Beschut Wonen.
Omschrijving:
Voor ons project Beschut Wonen – Mandragora vzw zijn we op zoek naar een voltijds
maatschappelijk werker, opvoeder of verpleegkundige voor de begeleiding van de bewoners.
Het initiatief Beschut Wonen begeleidt volwassenen met een psychotische kwetsbaarheid die zonder
professionele hulp (nog) niet zelfstandig kunnen wonen. Zij zijn gehuisvest in gemeenschapshuizen of
individuele studio’s.
Je ondersteunt de bewoner bij zijn activiteiten in het dagelijkse leven en bij de re-integratie in de
maatschappij (bv. sociale vaardigheden, netwerk uitbreiden, medicatie-inname, administratie,
hygiëne,…).
Over de job:
Als teamplayer sta je samen met je collega’s in voor de begeleiding op maat van de bewoner.
Je bent dynamisch en je kan out of the box denken om zo samen te zoeken naar de juiste zorg voor
iedere bewoner.
De administratieve verwerking die daarbij komt kijken, schrikt jou niet af.
Je bent ondernemend, flexibel en kan mensen motiveren.
Je kan zowel zelfstandig als in team goed functioneren.
Onze verwachtingen:
Je hebt een diploma Bachelor in een para-medische, sociale of opvoedkundige richting.
Je bent een sociaal voelend persoon die vlot met onze doelgroep kan omgaan.
Je bent vlot in omgang en respectvol naar collega’s en bewoners.
Je bent nauwkeurig en stipt in de administratieve taken.
Je werkt in Brussel; een uitstekende kennis van het Nederlands en een zeer goede actieve kennis van
het Frans zijn voor jou geen probleem.
Ervaring met onze doelgroep (patiënten met een psychotische kwetsbaarheid) en met de
rehabilitatiegedachte/herstelgericht werken is een pluspunt.
Een rijbewijs is eveneens een pluspunt.
Wij bieden:
Een voltijds contract van onbepaalde duur vanaf 23 augustus 2021.
Een gevarieerde job in een zeer dynamisch team.
Een vast uurrooster met sporadisch zondagdienst.
Loon volgens de ziekenhuisbarema’s.
Je krijgt een gratis treinabonnement, ander openbaar vervoer en/of fietsvergoeding.
Je krijgt een pensioenspaarplan.
Indiensttreding: vanaf augustus 2021. Solliciteren kan tot 16 augustus 2021.
Is deze job iets voor jou?
Stuur dan je motivatiebrief en CV naar Suzy Maes. Via mail: suzy.maes@psc-elsene.be
of met de post: Opperstraat 73, 1050 Brussel.
Tel: 02 514 33 17
Meer info over onze werking op www.psc-elsene.be

