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Datum vacature: 23/05/2022 

 
Vzw De Bolster is een voorziening voor volwassenen met een verstandelijke beperking en/of een niet- 

aangeboren hersenletsel. Wij bieden onze cliënten dagondersteuning, woonondersteuning en 

individuele begeleiding aan. 

 

We zetten in op welbevinden en professionaliteit van alle medewerkers, zowel individueel als in 

teamverband. In alles wat we doen, is de levenskwaliteit van de cliënt de steeds weerkerende 

toetssteen. Onze medewerkers zijn van grote waarde hierbij. Ze verdienen dan ook alle steun en 

waardering. In vzw De Bolster werken 350 medewerkers verdeeld over de verschillende locaties. 

Momenteel zoeken we een: 

 

 VAKANTIEJOB WOONBEGELEIDER NAH  

Functieomschrijving 
Als begeleider werk je in teamverband. In NAH Ronse wonen 14 volwassenen met een Niet 
Aangeboren Hersenletsel. Je ondersteunt hen in hun dagelijks leven met het oog op wat voor hen 
een goede levenskwaliteit betekent. 
 
Vermits deze mensen permanent in hun huis wonen, is er ook permanent begeleiding. Dat wil zeggen 
dat je werkt zowel op weekdagen, weekends als feestdagen. Je werkt overdag tussen 7u30 en 22u. 
Nachten zijn niet inbegrepen in het uurrooster, hiervoor staat een aparte nachtdienst in. 

 

Plaats tewerkstelling 
Oscar Delghuststraat 64, 9600 Ronse 
 

Profiel 
Je bent gemotiveerd om te werken met mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel. Je weet van 
aanpakken, bent praktisch ingesteld en contactvaardig. Je leert graag bij. 
Bij voorkeur volg je een studie in een sociale, verzorgende of agogische richting. 
Opgelet: je moet 17 jaar zijn bij het begin van het vakantiewerk. 

 

Aanbod 
We bieden een vakantiejob aan van 18/07/2022 tot en met 11/09/2022. 

 
Informatie 

Voor meer informatie m.b.t. de taakinhoud kan je terecht bij Inkie De Cnuydt 
(inkie.decnuydt@vzwdebolster.be ) Je kan ook telefonisch contact opnemen via 055/33 96 96. 

http://www.vzwdebolster.be/
mailto:inkie.decnuydt@vzwdebolster.be
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Diversiteit 
Motivatie en competentie zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, afkomst of beperking. 
 
Interesse ? 
Solliciteren kan door je CV en motivatiebrief te bezorgen via vacatures@vzwdebolster.be of via de 
website www.vzwdebolster.be/vacatures

http://www.vzwdebolster.be/
mailto:vacatures@vzwdebolster.be
http://www.vzwdebolster.be/vacatures
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