Een job met vaart!
Ben je sociaal en hou je van Brussel?
Krijg je het warm van een superleuke job in een hippe buurt waarbij jouw hart jouw grootste werkinstrument wordt?
Kom dan zeker ons topteam versterken!!
Zonar is een deel van de werking van Zonnelied vzw, een dienstverleningsorganisatie voor volwassenen met een (verstandelijke) beperking.
Zonar is uniek in het zorglandschap. We bouwen intersectorale samenwerkingsverbanden uit met Brusselse woonzorgcentra. Onze cliënten zijn personen met een
beperking jonger dan 65 jaar en wonen in een woonzorgcentrum.
Hoe ziet de functie er uit?
Als individueel begeleider krijg je een erg uitdagende job voorgeschoteld, waarbij je . individuele handicap specifieke, psychosociale ondersteuning biedt..

Wil je meer weten over
Zonar, bekijk dan zeker
onze website
www.zonar.be of volg ons
op de voet via de
Facebookpagina Babbel
bubbel.
Zonnelied - Zonar
Henegouwenkaai 29
1080 Brussel
personeel@zonnelied.be
els.tas@zonnelied.be

Samen met de cliënt zoek en begeleid je zinvolle en aangepaste activiteiten Je versterkt hun sociale relaties en je zet in op zelfredzaamheid, zowel binnen als buiten het
woonzorgcentrum. Vanuit een coachende houding deel je je je expertise met de personeelsleden in de verscheidene woonzorgcentra.
Je bent een echte bruggenbouwer en werkt samen met/verbindt andere organisaties over de sectoren heen.
Wie komt in aanmerking?
• Ervaring en/of diploma in een sociale richting is een meerwaarde, maar de juiste gedrevenheid is een must.
• Dankzij je stressbestendigheid en relativeringsvermogen straal je rust uit naar de cliënten.
• Sterke communicatievaardigheden zijn noodzakelijk om de nodige contacten met verschillende instanties en organisaties in stand te houden.
• Je detecteert snel gevoeligheden en bent respectvol naar jouw collega’s en andere werkingen.
• Je kan je uitdrukken in het Frans.
Wat hebben wij jou te bieden?
• Een contract van bepaalde duur, opstart zo snel mogelijk. Kans op mogelijke verlenging naar contract onbepaalde duur.
• Tewerkstellingsregime 38/38 (bespreekbaar).
• Dag uren
• Verloning conform de barema’s van het VAPH (PC 319.01) (max bachelorniveau A1).
• Vanaf de leeftijd van 35 jaar extra verlofdagen.
• Een dynamische werkomgeving met ruimte voor verdere persoonlijke ontwikkeling (o.a. vormingen).
• Aanmoediging van ecologisch woon-werkverkeer: fietsvergoeding of tussenkomst in een abonnement van het openbaar vervoer.
Word jij onze nieuwe collega? Klik dan hier en vul het sollicitatieformulier in.
Bij vragen kan je steeds terecht op het nummer 053/64.64.30 (Team Personeel) of via personeel@zonnelied.be

