Woonbegeleiding
• Jouw functie
Hubbie begeleidt mensen met een beperking in wonen, werken, leren, ontspannen en
vrije tijd.
Wij geloven in een samenleving waar iedereen zich thuis voelt, helemaal zoals hij of zij is.
Wij vinden dat mensen eigen keuzes kunnen maken, vanuit hun unieke kracht, terwijl ze
toch in volle verbinding staan met de wereld daarbuiten.
Wij willen dat iedereen een kwaliteitsvol leven leeft. Wij gaan voor zo gewoon mogelijk
én zo specifiek als nodig.
Voor deze functie zoeken we een enthousiaste woonbegeleider.
Je ondersteunt bewoners in hun woning. Woonondersteuning betekent ondersteuning
bieden in alle facetten van het dagelijks leven: dagstructuur, persoonlijke hygiëne,
huishoudelijke taken, dagactiviteiten.
Samen met je team zorg je voor een aangename, gezellige, open sfeer.
Je hebt oog voor het algemeen welbevinden van de bewoners met als doel de kwaliteit
van leven te optimaliseren op maat van de bewoners.
Samen met de cliënt en zijn netwerk zet je een persoonlijk traject voor hen uit.
Je stimuleert de zelfstandigheid van alle bewoners!

• Jouw profiel
Je beschikt over volgende basisvaardigheden en je bent bereid om hier verder in te leren:
goed luisteren, initiatief nemen, zelfstandig kunnen beslissen, flexibel zijn,
oplossingsgericht werken, samenwerken in team, met netwerk en andere diensten.
Je hebt goesting om je te smijten in deze boeiende job.
Je krijgt energie van de Brusselse context.
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• Ons aanbod
Een uitdagende, boeiende job waarin je jezelf helemaal kan gooien en ontplooien.
Je wordt omringd door collega’s die je graag ondersteunen en helpen groeien. Deze
groeikansen krijg je via verschillende leermomenten (vormingen, coaching, casusbespreking).
De werkbreuk is bespreekbaar, het uurrooster is voorspelbaar en je hebt veel inspraak bij het
uurrooster.
Je werkplek is of Lenniksebaan 291 te Anderlecht, of Bronstraat 83 te Sint-Gillis.

• Procedure
Geïnteresseerd?
Stuur je CV & motivatiebrief naar kelly.vermeulen@hubbie.brussels of bel me even op voor
meer inlichtingen 0470/11.14.49
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