VACATURE

Functiebenaming

BEGELEIDER ATELIER PAPIER EN
KLEUR (KLUISBERGEN)

Datum indiensttreding

2 mei 2018

Organisatieomschrijving

Vzw de Bolster biedt dienstverlening aan 280 volwassenen met
een verstandelijke beperking of een NAH. De organisatie telt 340
medewerkers en heeft vestigingen verspreid over de regio
Vlaamse Ardennen.

Tewerkstellingsplaats

Vestiging Kluisbergen, Stationsstraat 3

Functieomschrijving

De begeleider van het atelier papier en kleur maakt deel uit van
het team ateliermedewerkers. Het team ondersteunt volwassen
cliënten met een verstandelijke beperking die in Kluisbergen
woonondersteuning krijgen, op vlak van dagbesteding.
De begeleider biedt cliënten het gepaste kader en materialen om
zelf creatief aan de slag te gaan met beeldende kunst. De nadruk
ligt daarbij op de ervaring om met materialen en een creatief
proces bezig te zijn, eerder dan op het resultaat. Dit telkens
binnen de mogelijkheden van de individuele cliënt.
De begeleiding gebeurt hoofdzakelijk in kleine groepen van
ongeveer telkens 5 cliënten. De begeleider brengt samen met de
cliënten artistieke projecten onder de aandacht van de omgeving
via bv deelname aan tentoonstellingen, aanwezigheid op
feestmomenten e.d.

Profiel

Je hebt een artistieke achtergrond en opleiding genoten. Heb je
ook ervaring als begeleider van volwassenen met een
verstandelijke beperking, dan is dat een pluspunt. Je hebt
ervaring met het aanbieden van workshops, ateliers of
dagbestedingsactiviteiten rond beeldende kunst.
Je neemt zelf initiatieven om diverse mogelijkheden te verkennen
en een eigen aanbod uit te bouwen.
Je bent iemand die zelfstandig kan werken maar tegelijk ook
graag het overleg aangaat
Je hebt een bachelordiploma in een richting ergotherapie,
orthopedagogie en/of beeldende kunst.
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Aanbod

We bieden een halftijdse tewerkstelling aan in de context van een
voorziening. Je werkt daarbij vrij zelfstandig maar tegelijk ook in
een team van collega’s. Je krijgt de mogelijkheid om een
bestaand atelier over te nemen omwille van langdurige ziekte
van de huidige begeleider van het atelier papier en kleur. Tegelijk
kan je ook dit atelier verder vorm geven aansluitend bij de noden
van onze cliënten en eigen inzichten en talenten.
We voorzien een tewerkstelling tot het einde van het jaar met
mogelijkheid tot verlenging bij een positieve evaluatie langs
beide kanten.

Informatie

Voor meer informatie kan je terecht bij Lut Vansteenbrugge,
clusterverantwoordelijke via lut.vansteenbrugge@vzwdebolter.be
of bij Katrien Callens, stafmedewerker via
katrien.callens@vzwdebolster.be.

Diversiteit

Motivatie en competentie zijn belangrijker dan leeftijd,
geslacht, afkomst of handicap.

Solliciteren t.a.v.

Naam:
Adres:
Telefoon:
E-mail:
Website:
Limietdatum
voor sollicitatie:

Katrien Callens
Stafmedewerker
Kasteeldreef 2, 9630 ZWALM
055/ 33 96 96
vacatures@vzwdebolster.be
www.vzwdebolster.be
18/03/2018
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