
  
3 8 U / W E E K  -  O N B E P A A L D E  D U U R   

Werken bij OVV De Hagewinde, dat is werken met een hart voor
jongvolwassenen en volwassenen met een sociaal-communicatieve en/of
mentale beperking. Werken bij OVV De Hagewinde, dat is ook deel uitmaken
van een team van professionele en gedreven collega’s. 

Het OVV is een vergunde aanbieder en biedt verschillende vormen van
woon- en dagondersteuning aan, op verschillende locaties in Lokeren. 
Info : www.mfcdehagewinde.be/volwassenen

Op een dynamische manier ontwikkel je mee de afdeling OVV. Dat doe je door cliënten,
medewerkers en collega’s op een warme en deskundige wijze te sturen en te coachen. 

·Op het niveau van de cliënt ondersteun je de ontwikkeling van een individueel, specifiek
en empowerend ondersteuningstraject. Je ontwikkelt daarvoor de nodige structuur en
neemt de organisatie in handen.
·Je bent leidinggevende van de toegewezen woonbegeleiders, werkbegeleiders en
huishoudelijk medewerkers en coacht hen zorgzaam in hun functie. 
·Je zet de toegewezen middelen zo optimaal mogelijk in, organiseert de werking efficiënt. 
·Je bewaakt mee de kwaliteit van de dienstverlening in OVV.
·Je vertegenwoordigt OVV in Ondersteuningsnet Lokeren.
·Je bent drijvende kracht in de voortdurende ontwikkeling van OVV.
·Je werkt samen met collega-zorgverantwoordelijken.
·Je maakt deel uit van de permanentieploeg, oa ifv crisisinterventies voor MFC en OVV De
Hagewinde.

Je bent agogisch geschoold, bij voorkeur op masterniveau of gelijkgesteld door ervaring.
Je hebt affiniteit met en kennis van de doelgroep. 
Je hebt kennis van de ontwikkelingen in het VAPH en van de effecten daarvan op de
werking.
Je communiceert helder over beleidsbeslissingen en werkt mee aan het opstellen,
uitvoeren en evalueren van lange termijn plannen binnen OVV. 
Je kan zelfstandig werken.
Je gaat zorgvuldig en met veel verantwoordelijkheidszin te werk bij alle processen die
door deze functie aangestuurd moeten worden. 
 

Z O R G V E R A N T W O O R D E L I J K E  B I J   O V V  
( O N D E R S T E U N I N G  V O O R  V O L W A S S E N E N )

 

Functie

Profiel

Solliciteren doe je via sollicitaties@hagewinde.be met CV en motivatiebrief.  Voor meer
informatie over deze vacature en de job-inhoud kan je terecht bij Marleen Laureys via
marleen.laureys@hagewinde.be of Stien Ongena via stien.ongena@hagewinde.be

Interesse?

Aanbod
 
Je krijgt een contract van 38 u per week aangeboden in onbepaalde duur.  Je wordt
verloond op masterniveau.
Je krijgt een gevarieerde en boeiende job en wordt opgenomen in een warm, deskundig
en dynamisch team.
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