
 

 

Mekanders vzw – Reenstraat 14 – 2370 Arendonk 

Tel: +32 14 44 83 70 – info@mekanders.be – www.mekanders.be 

Vzw Mekanders biedt de beste 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 dagopvang ’t Vonderke te Merksplas: 

Begeleid(st)er 50 % - contract onbepaalde duur 

Opdracht:  

 Begeleiding van kinderen en jongeren met een matig of zware mentale beperking en 

eventueel bijkomende motorische stoornissen of autisme. 

 ADL (eten, verzorging, gebruik van orthopedisch materiaal).  

 Aanbieden van aangepaste activiteiten op maat van de cliënten.  

 Opvolgen van cliëntendossiers en contacten met de context van de cliënten. 

Profiel: 

 Diploma bachelor orthopedagogie, ergotherapie, leefgroepenwerking, jeugd- en 

gehandicaptenzorg.    

 Zowel een grote zelfstandigheid als het kunnen samenwerken met anderen is vereist. 

 Een leergierige houding, groot inlevingvermogen, het nemen van initiatief en het 

kunnen inspelen op onverwachte situaties zijn belangrijk. 

 In bezit van rijbewijs B 

 Kennis van de doelgroep, van emotionele ontwikkeling en van autisme is een troef 

Ons aanbod: 

 Contract van onbepaalde duur, halftijds 

 Verloning afhankelijk van diploma en relevante anciënniteit volgens de 

barema’s van paritair comité 319.01. 

 Aangename werkomgeving. 

 Indiensttreding: zo snel mogelijk. 

Het Vonderke biedt dagopvang aan niet-schoolgaande kinderen en jongeren (0 tot 21 jaar) met een 

lage emotionele ontwikkeling. Je werkt in een multidisciplinair team samen met andere opvoeders, 

een logopediste, een orthopedagoog, een verpleegster, kinesisten en leerkrachten uit het 

buitengewoon onderwijs. Je legt contact met de ouders en andere gezinsleden om samen de beste 

zorg en ondersteuning te realiseren.  

 

Geïnteresseerden sturen hun gemotiveerde kandidatuur met uitgebreid curriculum vitae voor 9 

november 2020 naar roel.megens@mekanders.be . 

Informatie inwinnen kan bij Lieselotte Van Laarhoven: 014/44 31 01 
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