
Groep Ubuntu is een sociale netwerkonderneming die mensen 
met een beperking en/of een maatschappelijke kwetsbaarheid en 
hun omgeving inspireert en ondersteunt. Als netwerkorganisatie 
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 dagondersteuning Regenboog in 
Kuurne en D&A in Avelgem zijn we op zoek naar een zorgkundige. 

In D&A Feniks creëren we arbeid op maat voor personen met een 
beperking die niet in het reguliere arbeidscircuit terechtkunnen. 
We bieden een waaier aan arbeidsmatige activiteiten aan, waarbij 
we rekening houden met de mogelijkheden en talenten van de 
cliënten. In Regenboog bieden we gevarieerd en aangepast werk aan 
personen met een beperking of met specifieke ondersteuningsnoden. 
We vervaardigen ambachtelijke producten in verschillende creatieve 
ateliers: een kaarten- en stoffenatelier, een klei- en kaarsenatelier en 
een voedingsatelier. Daarnaast is er ook een livingatelier. De gemaakte 
producten  worden aangeboden in de winkel ‘De kameel met Vier 
Bulten’. 

KUURNE / AVELGEM

VACATURE

ZORGKUNDIGE 

‘Je motiveert 
en stimuleert 
de cliënten 
tijdens hun 
dagelijkse 
activiteiten.’  

‘Je creëert warme en gezellige momenten’  



OPDRACHT
Je verantwoordelijkheden als zorgkundige situeren 
zich binnen een aantal resultaatsgebieden: 
• Je draagt bij aan een goede dienstverlening binnen 

de ateliers
• Je verzorgt en ondersteunt de cliënt: bij toiletbezoek, 

aanbrengen van incontinentiemateriaal, douchen, ...
• Je biedt ondersteuning bij diverse activiteiten: 

maaltijdbegeleiding, atelierondersteuning, ...
• Je zorgt voor verzorgingsmateriaal / EHBO-materiaal, 

reservekledij, ...
• Je observeert de cliënt en rapporteert aan het team 
• Je motiveert en stimuleert cliënten tijdens hun 

dagelijkse activiteiten
• Je besteedt aandacht aan de belevingswereld van de 

cliënt en zijn of haar volledige context
• Je staat in voor logistieke ondersteuning: cliënten van 

en naar de woning of werkplaats brengen
• Je houdt een oogje in het zeil als cliënten aan het 

rusten zijn

Open communicatie 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, waarbij het 
‘lichaamsgebonden ervaren’ een zeer belangrijke rol 
speelt. Je slaagt erin om verzorging te gebruiken als 
middel in het creëren van warme en gezellige momenten.

Je beschikt over een verzorgend diploma (of 
gelijkwaardig door ervaring) en voert graag zorgkundige 
taken uit. Daarnaast kan je vlot overweg met de PC, 
internet, e-mail en de verschillende MS office pakketten. 
Je hebt een rijbewijs B en kan over een eigen wagen 
beschikken. 

COMPETENTIES

Je wil werken in een organisatie die een 
maatschappelijke meerwaarde en een sociale impact 
creëert, waar we diversiteit als een rijkdom beschouwen 
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. 

Als zorgkundige 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. 

AANBOD & TROEVEN

  We bieden jou een vast contract van onbepaalde duur 
van 19u per week (19/38) met verloning volgens barema 
paritair comité 319.01, maximum klasse 2 (volgens 
diploma en relevante anciënniteit). 
 Tewerkstelling in een vooruitstrevende en groeiende 
organisatie met een warme, persoonlijke en professionele 
werksfeer en in een leuk team van collega’s.
 Ontwikkelingsmogelijkheden door een uitgebreid 
HR-, vormings- en loopbaanbeleid.

Stuur jouw CV en motivatiebrief met vermelding van de vacature voor 22 april 2022 via 
e-mail naar steffy.tran@groepubuntu.be. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 
dinsdag 26 april. Wij verzekeren een vlotte en vertrouwelijke aanpak van je kandidatuur. 
#wezijnubuntu #menszijndoejesamen


