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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 

actief in de hele Noorderkempen. 
 

Vzw Mekanders werft aan voor haar Woonhuis De Villa in Arendonk 
 

Begeleider M/V/X (contract van bepaalde duur, 40/40) 
 

De Villa is een woonhuis in Arendonk waar 11 volwassenen met een mentale beperking wonen. Als 
opvoeder werk je in teamverband waarbij je tijdens de nachten (slapende nacht) en in de weekenden 
alleen staat. Als team zijn we op zoek naar een enthousiaste en positieve collega die, samen met ons 
met een open blik, invulling en inhoud wil geven aan de vragen van deze mensen. Dit om samen een 
fijne woonplek te creëren. 
 
Opdracht: 

- De gepaste begeleiding op maat van de individuele bewoners vorm geven in alle aspecten van 
hun leven. 

- Aanbieden van aangepaste activiteiten. 
- En dit in een werking waar 24/7 begeleiding voorzien wordt. 

 

Ben jij de enthousiaste collega die zich herkent in onderstaand profiel? 

- Je hebt een grote zelfstandigheid en kan ook goed samenwerken met anderen. 
- Je bent vlot in het leggen van contacten en het opbouwen van een samenwerking met families, 

buren, netwerk.  
- Je wil graag meebouwen aan een positieve sfeer. 
- Je hebt ervaring in de ondersteuning van personen met een handicap. Kennis van autisme en 

socio-emotionele ontwikkeling is een meerwaarde. 
- Je hebt oog voor de context van de cliënt en gaat er gepast mee om. 
- Je bent flexibel, neemt initiatief en kan inspelen op onverwachte situaties. 
- Je beschikt over de nodige administratieve en computervaardigheden. 
- Je bent in het bezit van een diploma graduaat of bachelor orthopedagogie, 

leefgroepenwerking, jeugd- en gehandicaptenzorg. 
- Je bent in het bezit van rijbewijs B.  

 
Ons aanbod: 
Een voltijds contract (40/40) van bepaalde duur (voorlopig tot 31 december ’22), met kans op 
verlenging. 

- 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. 
- Onmiddellijke indiensttreding. 

 
Geïnteresseerden sturen hun gemotiveerde kandidatuur met uitgebreid curriculum vitae vóór  
1 oktober 2022 naar Betty Buyens, personeelsdirecteur, betty.buyens@mekanders.be 
Informatie inwinnen kan bij Betty Buyens (0486/74.62.85) of bij de begeleiders van woonhuis De Villa 
(014/67.22.67). 
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