
Vacature Woonbegeleider De Ark Gent 

In Drongen bij Gent is sinds 27 november 2011 het eerste huis (of foyer) van De Ark Gent 

begonnen. In het huis wonen 6 personen met een verstandelijke beperking en enkele 

begeleiders (of assistenten). Sommigen zijn betaalde krachten, anderen vrijwilliger. 

Sommigen wonen in het huis samen met de mensen met een beperking, anderen niet. 

Overdag komt er iemand om de dagbesteding vorm te geven. 

We zijn op zoek naar een extra woonbegeleider (al dan niet inwonend) die zin heeft mee vorm te geven 

aan deze jonge gemeenschap. 

Jobverantwoordelijkheden 

 Instaan voor een huiselijke sfeer voor de mensen met een beperking, de begeleiders, 
vrienden van het huis en bezoekers 

 De mensen met een beperking begeleiden in ADL (activiteiten dagelijks leven) 

 Een inclusief netwerk uitbouwen 

 Actieve deelname aan de overlegmomenten en inhoudelijke bijdrage leveren aan de 
ondersteuningsplannen voor de mensen met een beperking 

 Huishoudelijke en administratieve taken opnemen 
 

Technische expertise 

 Opleidingsniveau: A2 of ervaring die hiermee gelijkstaat 

 Ervaring in het werken met mensen met een verstandelijke beperking is een pluspunt 

 Ervaring in De Ark of in het gemeenschapsleven is een pluspunt 

 Bij voorkeur rijbewijs B 

 Vlot gebruik van computer (Word, e-mails, gedeelde agenda) 

 Vereiste talenkennis: vloeiend Nederlands 
 

Competenties 

 Initiatief nemen 

 Klantgericht en relatievaardig zijn 

 Bereid zijn de missie en de identiteit van De Ark te leren kennen en te beleven  

 Samenwerken en flexibiliteit tonen 

 Voor wie kiest inwonende te zijn: van het huis je thuis maken en er je eigen leven vormgeven 
 

Wij bieden 

 19u-contract van bepaalde duur A2 vanaf 1 september 2018 (of een andere af te spreken 
aanvangsdatum) tot 31 augustus 2019. 

 Voor inwonende begeleiders worden de vrije momenten en dagen in onderling overleg 
afgesproken. 

 De Ark is een boeiende mix van voorziening, gemeenschap en geloofsgemeenschap waar alle 
leden kansen krijgen om persoonlijk te groeien. 

 Een aangepast vormingstraject. 
 
Voel je je aangesproken? 
Stuur voor 30 juli 2018 je cv en motivatiebrief naar Barbara Focquaert, 
gemeenschapsverantwoordelijke@arkgent.be.  
Stuur dit eveneens naar Iris Pede, foyerverantwoordelijke@arkgent.be.  
De sollicitatiegesprekken zijn op vrijdag 3 augustus in de namiddag en zaterdag 4 augustus in de 
voormiddag.  
Meer info en een uitgebreide functiebeschrijving zijn te verkrijgen via 
foyerverantwoordelijke@arkgent.be en 09/216.74.75. 
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