Expert handicapspecifieke ondersteuning
mobiele en ambulante begeleiding
contract onbepaalde duur
(38/38)

Enthousiast om met jouw kennis het beste te halen uit de mogelijkheden van blinde en slechtziende mensen?
Gemotiveerd om je kennis aanzienlijk uit te breiden over andere domeinen ?
Bij Blindenzorg Licht en Liefde kun jij samen met je team het verschil maken voor onze blinde en slechtziende
cliënten.
Je staat in voor het informeren en begeleiden van blinde en slechtziende cliënten en hun omgeving. Je bekijkt
samen met de cliënt de vragen en noden en gaat samen op zoek naar mogelijkheden en een gepaste oplossing.
Blindenzorg Licht en liefde (BLL) is een organisatie waar iedereen met een visuele beperking terecht kan, met
zijn of haar vragen in de verschillende vlaamsoogpunten. De vraag van de cliënt stuurt altijd aan.
Medewerkers van BLL kijken naar wat wél kan in plaats van wat niét kan. BLL realiseert met een persoonlijke en
passende aanpak tevreden cliënten. De cliënt inspireert ons om vakbekwaam, creatief en flexibel te werken.
Als expert krijg je de kans om je kennis uit te bouwen, uit te breiden en je voortdurend bij te scholen.

Taken








Info en begeleiding bij aanvragen tegemoetkomingen en premies bij verschillende diensten (FOD,
VAPH, …)
Psycho-sociale ondersteuning
Informeren en begeleiden bij de keuze van mogelijke compenserende hulpmiddelen en technieken.
Het uitvoeren van een eerste screening
Basis vormingen geven (bijvoorbeeld in iphone en ipad) aan blinde en slechtziende personen
Huisbezoeken bij cliënten
…

Profiel






Je beschikt over een bachelor diploma in een pedagogische richting (bvb. ergotherapie, sociaal werk, …)
of gelijkwaardig door ervaring
Je bent IT-minded, gezien veel van onze cliënten gebruik maken van digitale hulpmiddelen.
(Vergrotingssoftware, spraaktechnologie, apps voor blinden en slechtzienden)
Je bent bereid tot vorming in verschillende domeinen.
Je bent punctueel op vlak van administratie.
Je hebt een rijbewijs B en beschikt over een auto.

Competenties




Je hebt respect voor iedere persoon.
Je werkt vanuit een vraaggestuurde, inclusieve houding
Je kan zelfstandig werken





Je kan samenwerken
Je handelt correct, neemt verantwoordelijkheid en komt afspraken na.
Je bent flexibel.

Wij bieden
-

-

-

Je een uitdagende job in een boeiende omgeving
Een functie met voldoende leerkansen om expertise voor blinde en slechtziende personen op te
bouwen
We bieden je een overeenkomst van onbepaalde duur aan met verloning volgens bedrijfs-cao (volgens
bewijsbare competenties en relevante anciënniteit)
Hospitalisatieverzekering en groepsverzekering
Maaltijdcheques
Standplaats: Antwerpen
Werkingsgebied: centrum Antwerpen en Zuidkant
Onmiddellijke indiensttreding

Je richt je cv met motivatiebrief alleen per mail aan: directie@lichtenliefde.be vòòr 9 oktober 2018

Blindenzorg Licht en Liefde vertrekt vanuit de competenties van zijn medewerkers. Kwaliteiten bij
mensen zijn belangrijker dan geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, religie, handicap of
nationaliteit…

