HUISHOUDELIJK MEDEWERKER
‘Warme omgang met bewoners en bezoekers’
VACATURE
VILLA MADIBA
‘Heb je een warme
persoonlijkheid
en wil je bijdragen
aan een nette en
fijne thuis voor de
bewoners? ’

Groep Ubuntu is een sociale netwerkonderneming die mensen
met een beperking en/of een maatschappelijke kwetsbaarheid en
hun omgeving inspireert en ondersteunt. Als netwerkonderneming
kunnen we vanuit een heel ruim aanbod de juiste ondersteuning
op maat bieden, voor en door mensen, en dit op vlak van werken,
wonen, vorming en vrije tijd, gezin en kind, mobiele ondersteuning
en therapie. Voor een onze woning Villa Madiba in Avelgem zijn we
op zoek naar een warme huishoudelijk medewerker.
In Villa Madiba bieden we permanente huisvesting aan 24 personen
met een intensieve ondersteuningsvraag. Dit zijn cliënten die veel
nabijheid en ondersteuning nodig hebben: medische zorg, ADLondersteuning, nachtzorg, hoge permanentienood. De individuele
behoeften, wensen en mogelijkheden van de cliënten staan centraal.
We streven naar een persoonsgerichte dienstverlening met maximaal
respect voor elk persoon.

OPDRACHT
Je verantwoordelijkheden als huishoudelijk medewerker:
 Je gebruikt zorgmomenten als kwalitatief contactmoment
en instrument tot kwaliteit van leven (comfort, rust,
ontspanning)
 Je zorgt ervoor dat de thuis van de bewoners een schone,
fijne en gezellige plek is om te wonen en te leven
 Je gaat planmatig te werk om het huishoudelijk werk
efficiënt te organiseren en faciliteren: logistiek, poets, was,
naaien, …
 Je zorgt voor een gezonde, niet-stigmatiserende omgeving
en houdt hierbij rekening met de individuele noden en
behoeftes van bewoners
 Je ondersteunt de cliënten samen met het team tijdens het
maaltijdgebeuren
 Je straalt enthousiasme uit en zorgt voor een warme
ontvangst en omgang met bewoners en bezoekers
 Je zorgt voor een nette leef- en werkomgeving voor
bewoners, personeel en bezoekers
 Je draagt actief bij aan het gemeenschappelijk doel en de
goede onderlinge relaties binnen het team en de organisatie

COMPETENTIES
Je wil werken in een organisatie met een maatschappelijke
meerwaarde en een sociale impact waar diversiteit als
een rijkdom beschouwd wordt en waar de mens centraal
staat. Jouw basishouding stemt overeen met de visie en
de kernwaarden van Groep Ubuntu: je handelt vanuit een
emancipatorische grondhouding en een holistische en
inclusieve visie.

en integriteit zijn jouw kwaliteiten en je hebt een grote
verantwoordelijkheidszin. Je vindt het uitdagend en
boeiend om in ontmoeting te gaan met de cliënt,
binnen zijn realiteit, waarin het ‘lichaamsgebonden
ervaren’ een heel belangrijke rol speelt.
Je bent flexibel en bereid om ’s avonds en in het
weekend te werken. Je bent in het bezit van een rijbewijs
B en kan over een eigen wagen beschikken.
Je werkt binnen een ondersteuningsnetwerk voor
personen met een verstandelijke beperking. Dit
betekent dat je een respectvolle houding hebt t.o.v. de
cliënten en dat je openstaat voor relevante informatie
m.b.t. de beperking van de cliënten en hiernaar handelt.
Ervaring met mensen met een beperking is geen
vereiste, wel de goesting om je in te zetten voor onze
cliënten en verzorging te gebruiken als middel in het
creëren van warme en gezellige momenten.

AANBOD & TROEVEN
 Een vast contract van 27u per week met verloning
volgens barema paritair comité 319.01, maximum klasse
2 (volgens diploma en relevante anciënniteit).
 Tewerkstelling in een vooruitstrevende en dynamische
organisatie.
 Ontwikkelingsmogelijkheden door een uitgebreid
HR-, vormings- en loopbaanbeleid.

Als zorgzame huishoudelijk medewerker stel je de cliënt
centraal en werk je zelfstandig. Je hebt goede sociale
vaardigheden, een warme, open en empathische houding
en straalt rust en vertrouwen uit. Open communicatie

Stuur jouw CV en motivatiebrief met vermelding van de vacature vóór 31 januari 2022
via e-mail naar steffy.tran@groepubuntu.be. Wij verzekeren een vlotte en vertrouwelijke
aanpak van je kandidatuur.
#wezijnubuntu #menszijndoejesamen

