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Vzw Mekanders biedt kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning aan kinderen en 
volwassenen met een beperking. Lokale verankering, kleinschalige werking en zorg op 
maat vormen de rode draad doorheen onze organisatie. We zijn met onze werkingen 

verspreid over de hele Noorderkempen. 
 

Vzw Mekanders werft aan voor haar Dagcentrum DE RUSTHUIF te Arendonk: 
 

Begeleider  M/V/X – deeltijds (30/40) 
Contract van onbepaalde duur 

Dagcentrum De Rusthuif te Arendonk is een kleinschalig dagcentrum voor volwassen personen met 

een beperking. Doorheen de dag worden er allerlei activiteiten, arbeidsmatig, belevingsgericht of 

sportief, georganiseerd en dit in een warme, gemoedelijke en familiale sfeer. 

 
 

Opdracht: 
 

- Begeleiding van volwassenen met een beperking in de context van een dagcentrum.  

- Ondersteuning bij alle aspecten van het dagelijks leven.  

- Aanbieden van aangepaste activiteiten.  

 
Profiel: 

 
- Je beschikt over een grote zelfstandigheid en je kan goed samenwerken met anderen. 

- Je hebt oog voor de context van de cliënt en gaat er gepast mee om. 

- Je bent flexibel, leergierig, je neemt initiatief en kan inspelen op onverwachte situaties. 

- Kennis van socio-emotionele ontwikkeling en autisme is een troef. 

- Ervaring met het gebruiken van muziek in activiteiten is een meerwaarde. 

- Je bent in het bezit van een diploma bachelor orthopedagogie, ergotherapie, 

leefgroepenwerking, jeugd- en gehandicaptenzorg.    

- Je bent in het bezit van een rijbewijs B. 

Ons aanbod: 
 

 Een deeltijds contract van onbepaalde duur (30 uur per week). 

 Overwegend daguren van maandag tot vrijdag. 

 Verloning afhankelijk van diploma en relevante anciënniteit volgens de barema’s van paritair 
comité 319.01. 

 Een boeiende en uitdagende job in een aangename werkomgeving. 

 Indiensttreding zo spoedig mogelijk. 
 

 
Geïnteresseerden sturen hun gemotiveerde kandidatuur met uitgebreid curriculum vitae  
vóór 6 juni 2022 naar betty.buyens@mekanders.be . 
Informatie inwinnen kan bij de teamcoach Sabine Loots 014/82.87.65 
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