
 
 

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 zoeken voor 
huis De Klink in Diegem een 
 

Leefgroepbegeleider m/v 
Deeltijds 28u, voor 1 jaar (met optie vast) 

 

De opdracht 
Samen met je collega's van de leefgroep begeleid en verzorg je volwassen personen met een matig 
tot ernstig verstandelijke beperking. Bijkomende fysieke handicaps of psychische stoornissen komen 
eveneens voor. Het betreft een bediendencontract van bepaalde duur, met bij voldoening 
mogelijkheid tot verlenging. Indiensttreding zo spoedig mogelijk. 
 
Je taken bestaan ondermeer uit 

- De dagelijkse verzorging en de ortho-agogische ondersteuning van de bewoners. 
- Het aanbieden van, en deelnemen aan, aangepaste activiteiten. 
- Het creëren van een veilige, vertrouwde woonomgeving waar onze bewoners zich geborgen 

weten en zichzelf kunnen zijn. 
 

Uw profiel 
- Je bent iemand die van aanpakken weet en zich vlot kan integreren in een team. 
- Je hebt verantwoordelijkheidszin voor de bewoners en de hele leefgroep. 
- Je werkt constructief samen met andere disciplines. 
- Je bent voldoende flexibel. 
- Je kan je vinden in de missie en visie van de voorziening. 
- Je hebt minimum een opleiding hoger secundair onderwijs richting opvoedster, 

bejaardenverzorging, kinderverzorging of een bachelor in de orthopedagogie. 
- Ervaring is een pluspunt. 
- Indiensttreding zo spoedig mogelijk. 
 

Wij bieden 
- Een boeiende job in een aangename omgeving. 
- Een deeltijds bediendencontract van bepaalde duur 28/38 uur per week voor 1 jaar (met 

optie vast) 
- Loon op basis van opleiding en ervaring zoals voorzien volgens het barema voor opvoedend 

personeel van het paritair comité 319.01. 
- Fietsvergoeding 

 

Interesse? 
Met je sollicitatiegegevens en/of vragen kan je terecht bij Jennifer Somers. 

 

Jennifer Somers 
Coördinator 
Klim vzw – Huis De Klink 
Groenstraat 25 – B 1831 Diegem 02/720 99 88 
jennifer.somers@klim-vzw.be 

mailto:jennifer.somers@klim-vzw.be

