
 

Mekanders vzw – Steenweg op Oosthoven 25 – 2300 Turnhout 
Tel: +32 14 44 83 70 – info@mekanders.be – www.mekanders.be 

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 
actief over de hele Noorderkempen. 

 
Voor ons Activiteitencentrum te Arendonk zijn we op zoek naar 

Begeleider  M/V/X – voltijds (40/40) 
 contract van bepaalde duur (voorlopig tot 1/9, mogelijk verlenging) 

Het Activiteitencentrum in Arendonk biedt arbeidsmatige dagbesteding aan 
volwassenen met een beperking (mentale handicap, fysieke beperking, ASS, NAH). 
Zij worden ingeschakeld in het sociaal restaurant, en in de tweedehandswinkel 
Tweede Anders.  

 
Opdracht: 

- Je ondersteunt de activiteiten die georganiseerd worden in ons 
activiteitencentrum.  

- Je begeleidt volwassenen met een beperking in de context van de 
arbeidsmatige dagbesteding.  

- De nadruk ligt vooral op het begeleiden van cliënten bij hun werkzaamheden 
in ons buurtrestaurant: kookvoorbereiding, zaalbediening, opruim en afwas,… 

- Je werkt van maandag tot en met vrijdag, van 9 uur tot 17 uur. 

Profiel: 
- Je bent een enthousiaste en gedreven collega die meebouwt aan een 

positieve sfeer binnen het team. Zowel een grote zelfstandigheid als het 
kunnen samenwerken met anderen is vereist. 

- Je bent veerkrachtig en hebt voldoende persoonlijke maturiteit. Je past je vlot 
aan bij wijzigende situaties en blijft optimaal functioneren in stressvolle 
situaties.  

- Je bent empathisch en vertrekt steeds vanuit de vraagstelling van de cliënt. Je 
hebt oog voor en houdt rekening met de context van de cliënt. 

- Je beschikt over de nodige communicatieve en administratieve vaardigheden. 
- Je hebt kennis van de doelgroep en hebt bij voorkeur ervaring in de 

ondersteuning van personen met een handicap. Kennis van autisme en socio-
emotionele ontwikkeling is een meerwaarde. 

- Je bent in het bezit van een diploma graduaat of bachelor ergotherapie, 
orthopedagogie, leefgroepenwerking, jeugd- en gehandicaptenzorg. 

Ons aanbod: 
Een voltijds contract van bepaalde duur (vervanging ziekte) 

 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 zo snel mogelijk naar Betty Buyens, personeelsdirecteur, 
betty.buyens@mekanders.be 
Informatie inwinnen kan bij de teamcoach Marc Schenck op 014/67.04.04 
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