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Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap  
 

 

Sint-Lodewijk wil de referentie zijn in onderwijs, zorg en ondersteuning  

voor personen met een motorische beperking,  
met een warm hart… 

We kiezen ervoor onze missie te realiseren vanuit gastvrijheid, openheid, solidariteit, evenwaardigheid, kwaliteit, 
soberheid en innovatie als basiswaarden. 

 
De volwassenwerking Sint-Lodewijk biedt dagopvang en verblijf aan 42 volwassenen verspreid over 2 locaties. 

Het is een onderdeel van vzw Sint-Lodewijk en stelt een 60-tal medewerkers tewerk. 

ZOEKT…           

nachtbegeleider 
(m/v) – deeltijds (19.00/38) 

 

FUNCTIE-OMSCHRIJVING 

• je staat ’s nachts in voor de veiligheid en verzorging van een groep volwassenen met 

een motorische beperking met bijkomende ondersteuningsnoden 

• je biedt ondersteuning bij zorgvragen van de bewoners 

• je kan zelfstandig werken en onderneemt waar nodig zelf gerichte acties in de 

praktische begeleiding binnen gemaakte afspraken/procedures 

• je geeft belangrijke feedback tav collega’s via overleg en schriftelijke rapportage mbt 

nachtelijke zorg 

• je stimuleert de zelfzorg van de bewoners 

• je voert tijdens de wakende opdracht huishoudelijke taken uit (kledij wassen, drogen 

en strijken, was sorteren, afwas …) 

 

VOORWAARDEN 
We gaan voor gelijke kansen en selecteren op basis van kwaliteiten. 
Je kansen worden niet beïnvloed door je leeftijd, geslacht, afkomst, geaardheid, geloof, beperking, nationaliteit,… 
• je bezit een diploma ‘TSO jeugd- en gehandicaptenzorg /leefgroepenwerking’ of 

‘verzorgende’ of ‘bejaardenhulp’ 

• je kiest bewust voor nachtwerk 

• je ervaring binnen de doelgroep is een pluspunt 

• je hebt een grondige kennis van het Nederlands 

 

WIJ BIEDEN 

• 19.00/38 vervangingscontract verlof zonder wedde (+/- 3 maand) 

• barema VAPH ‘opvoedend personeel kl.2’ op basis van diploma en afhankelijk van de 

door het VAPH erkende relevante anciënniteit voor de functie 

• aantrekkelijk sectorspecifiek verlofstatuut (PC 319) 

• maaltijden aan democratische prijzen 

• gratis treinabonnement 

• fietsvergoeding 
 
DATUM IN DIENST 
10/08/20 
 
INTERESSE? 
Stuur je schriftelijke sollicitatie + cv en recente pasfoto zo snel mogelijk tav Sara De Wulf 

(groepshoofd) uiterlijk 05/07/20 bij voorkeur via mail op vacature@sintlodewijk.be 

Meer info bij Sara De Wulf (groepshoofd) via mail op sara.dewulf@sintlodewijk.be 

 

Selectie is voorzien op 06/07/20 of 07/07/20 


