
 
 

Ruimte voor mensen met een beperking 
 
 

 

Klim vzw, een initiatief van CM Sint-Michielsbond, is een vergunde zorgaanbieder en ondersteunt 
volwassen personen met een verstandelijke beperking. Wij bieden woonondersteuning, dag-
ondersteuning en individuele ondersteuning aan in huis De Klink in Diegem en huis Michielsheem in 
Dilbeek. Wij hebben voor huis Michielsheem in Dilbeek een vacature voor een 

 

teamverantwoordelijke m/v 
 

voltijds 
 
De opdracht 
Als teamverantwoordelijke van een cluster van twee leefgroepen van huis Michielsheem 
begeleid en verzorg je samen met je collega’s een twintigtal volwassen mannen en vrouwen 
met een diep of ernstig verstandelijke handicap. Je neemt daarnaast je verantwoordelijkheid 
op voor de organisatie van de leefgroepen, de coördinatie van de teamwerking en contacten 
met ouders. Je maakt deel uit van de stafvergadering van huis Michielsheem en neemt op 
die wijze actief deel aan het beleid van de organisatie. Samenwerking met andere teams en 
verantwoordelijken binnen de voorziening is voor jou vanzelfsprekend. 
 
Je profiel 

- je hebt bij voorkeur een opleiding als bachelor in de orthopedagogie of eventueel een 
opleiding niet-universitair hoger onderwijs in een paramedische richting 

- je hebt affiniteit met, en ervaring in, het werken met personen met een mentale 
handicap en dienstanciënniteit als opvoeder klasse 1 

- je bent een zelfstandige persoonlijkheid en staat psychisch sterk. Je bezit een 
gezonde teamgeest en bent vaardig in open communicatie 

- je kwaliteiten liggen op het vlak van leiding geven, coördineren en motiverend 
werken, je houdt van een uitdaging en bent een loyale medewerker 

- je bent vlot en nauwkeurig met administratie en beheerst de courante 
softwarepaketten binnen een MS Office omgeving 

 
Wij bieden 

- een boeiende job in een aangename omgeving; 
- een bedienden contract van onbepaalde duur, 38 uur per week; 
- loon op basis van opleiding en ervaring zoals voorzien volgens de barema’s voor 

opvoedend personeel van het paritair comité 319.01; 
- spoedige indiensttreding 

 
Interesse? 
Voor meer informatie kan je terecht bij Anne Callens, coördinator van huis Michielsheem 
Tel: 02 466 15 96 
 
Stuur je sollicitatie per brief of mail, met je opleiding, ervaring en motivatie naar 
 
Gerd Demandt 
Klim vzw 
Kattebroekstraat 199 - 1700 Dilbeek 
gerd.demandt@klim-vzw.be 
 

mailto:hilde.vermeiren@klim-vzw.be

