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VACATURE
TEAMLEIDER (m/v) van het nachtteam
onbepaalde duur – (80% of 100%)
Het GielsBos heeft als doel een veilige en geborgen thuis bieden voor kinderen en
volwassenen met een beperking. We zorgen ervoor dat deze mensen en hun leefomgeving
een brede ondersteuning krijgen vanuit ervaring en professionalisme. Zo stellen we hen in
staat een eigen leven uit te bouwen en hun dromen na te jagen. Altijd staat maximale
levenskwaliteit centraal.
Je functie
Je maakt deel uit van het nachtteam dat bestaat uit een 20-tal medewerkers en een collega
teamleider.
Samen met je collega’s sta je in voor de zorg en het welzijn van alle cliënten zowel voor deze
op het domein als deze van de externe woningen.
Je houdt toezicht op de cliënten, biedt lichamelijke verzorging en je speelt in op acute
situaties zoals ziektes, epileptische aanvallen, probleemgedrag, enz.
Als teamleider zorg je voor:
Een goede organisatie van het nachtwerk (o.a. uurrooster opmaak, verlof- en jaarplanning,
verzekeren van continuïteit)
De coördinatie van de zorg in overleg met artsen, verpleegkundigen, begeleiders, …
Het vertegenwoordigen van het nachtteam in de organisatie en in contacten met ouders
en/of wettelijke vertegenwoordigers van onze cliënten.
Zelf werk je mee in de nacht en ben je regelmatig overdag aanwezig voor overleg.
Je krijgt hierbij de nodige ondersteuning met een coachingstraject op jouw maat.
Je profiel







Je hebt een bachelorsdiploma met een verpleegkundige of pedagogische oriëntatie.
Je hebt ervaring in het begeleiden en verzorgen van personen met een
verstandelijke of fysieke handicap of van psychiatrische patiënten (bij voorkeur in de
nachtploeg).
Je hebt reeds enige ervaring met leidinggeven, je leiderschapsstijl is coachend en
ondersteunend.
Je bent besluitvaardig en kan op een realistische wijze doelen en prioriteiten bepalen.
Je kan ideeën, meningen en informatie in begrijpelijke taal en op heldere wijze aan
medewerkers overbrengen en weet je medewerkers enthousiast te maken of te houden
voor een taak/project.
Je bent weerbaar en blijft goed functioneren bij hoge werkdruk of tegenslagen.

Ons aanbod
Wij bieden je een voltijdse (38/38) of deeltijdse (30,4/38) arbeidsovereenkomst voor
bedienden voor onbepaalde duur. De functie is onmiddellijk beschikbaar.
Indien je aan de vereisten voldoet, krijg je een verloning volgens barema 18 (Hoofdopvoeder)
van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Je geniet van enkele
extralegale voordelen, zoals een groepsverzekering.
In Het GielsBos krijg je de kans om jezelf te blijven ontwikkelen.
Wij bieden een aangename en stimulerende werkomgeving met aangepaste accommodatie.
Interesse?
Meer inlichtingen kan je terugvinden op onze website www.hetgielsbos.be of vragen bij Sofie
Poppe, HR Coördinator, tel. 014 60 12 27 of Sofie.Poppe@hetgielsbos.be.
Wij ontvangen je cv met motivatiebrief graag vóór 13 september 2019 via
sollicitaties@hetgielsbos.be.
De selectieprocedure bestaat uit een interview en een assessment center.

