Netwerk Licht en Liefde (www.lichtenliefde.be)
zoekt een

Nachtbegeleider
voor onmiddellijke indiensttreding

Het netwerk Licht en Liefde (Blindenzorg Licht en Liefde vzw, Licht en Liefde Heem vzw, SintRafaëlinstituut vzw en VeBeS vzw) werft een nachtbegeleider aan voor het woonproject Huis 45 in
Varsenare.

Je functie:
Als nachtbegeleider maak je deel uit van het woonteam waar bewoners op basis van hun vragen en
wensen ondersteund worden om een kwaliteitsvol leven uit te bouwen.
Je bent de inslapende begeleider tijdens de nacht (slapende nacht).
Concreet houdt dit het volgende in:
• Het verlenen van individuele, praktische en psychosociale ondersteuning aan de bewoners
tijdens de late avond (tot 22u30) en de vroege ochtend (vanaf 6u30).
• Beantwoorden van (nood-)oproepen tijdens de nacht (tussen 22u30 en 6u30).

Wij vragen:
Als nachtbegeleider heb je een hart voor mensen en je draagt een warm en persoonlijk contact hoog
in het vaandel.
Licht en Liefde verwacht dat zijn medewerkers beschikken over de volgende kerncompetenties :
• Je bent integer
• Je kan samenwerken
• Je bent open
• Je neemt eigenaarschap voor je eigen leerproces, je eigen resultaten en die van de
organisatie.
• Je werkt klant- en marktgericht
Daarnaast wordt je persoonlijkheid getypeerd door verantwoordelijkheidszin en flexibiliteit.
Je beschikt over een diploma in een sociaal gerichte opleiding.
Ervaring in de begeleiding tijdens de (slapende) nacht is een pluspunt.

Wij bieden:
We bieden je een boeiende en uitdagende job binnen een deeltijds vervangingscontract (19u), ter
vervanging van een medewerker in moederschapsrust.
Je krijgt een verloning op basis van je competenties en relevante anciënniteit volgens de geldende
barema’s binnen PC 319.01.
Je wordt tewerkgesteld in het woonproject ‘Huis 45’ – Oudenburgweg 45, 8490 Varsenare.

Hoe solliciteren?
Stuur je motivatiebrief en cv per mail naar directie@lichtenliefde.be.

Wie zijn wij?
Licht en Liefde bouwt expertise uit op het vlak van kwaliteitsvol leven met een visuele handicap.
We houden die expertise actueel en toekomstgericht. We stellen onze expertise ter beschikking van
blinde en slechtziende personen. We benutten alle kansen op het behouden, vinden of herwinnen
van de door hen gewenste rechtmatige plaats in de samenleving.
Wij doen dit zelf en in samenwerking met andere organisaties, diensten en personen. We werken in
en vanuit Vlaanderen en Brussel, in België, in Europa en in de wereld.
Licht en Liefde is erkend als inclusieve onderneming in 2021.
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.

