
 

 

KARUS vzw zet zich dagelijks in voor warme en toonaangevende geestelijke 

gezondheidszorg. Verdeeld over een breed aanbod van behandelprogramma’s 

en –mogelijkheden, op verschillende locaties in de Gentse regio, heeft Karus 

vzw een zorgcapaciteit van 544 bedden/plaatsen. Naast professionele en kwalitatieve zorgverlening voor 

mensen met psychische kwetsbaarheden (en hun naasten), engageren we ons voor een maatschappij waarin 

geestelijke gezondheid een prioriteit is. Voor dit alles kunnen we rekenen op de betrokken inzet van zo’n 850 

medewerkers. Met boeiende jobs waarin voldoende uitdaging, verantwoordelijkheid en initiatief centraal 

staan, maar ook met vorming en ontwikkelkansen, een goede privé-werkbalans en ondersteuning maakt Karus 

vzw werk van een zorgzame werkomgeving. 

 
Om het team van Umoja, afdeling voor zorgvragers met een complexe trauma gerelateerde problematiek 
op campus Melle tijdelijk te versterken, zoeken wij een enthousiaste 
 

BEGELEIDER UMOJA 
 
WE ZOEKEN EEN COLLEGA DIE 
 

• beschikt over een diploma in een menswetenschappelijke richting (verpleging, ergotherapeut, 

maatschappelijk werk, psychologie, orthopedagogie… )  

• zo snel als mogelijk in dienst kan starten  

• affiniteit heeft met de doelgroep  

• om kan met een diversiteit aan hechtingstijlen zonder angst voor een therapeutische relatie  

• krachtgericht werkt en crisissituaties kan hanteren  

• present is en echt in contact  

• zelfstandig kan werken in een interdisciplinair team  

• durft buiten het eigen vakgebied te handelen  

• houdt van directe communicatie en sociaal vaardig is  

• nieuwsgierig is en betreden paden durft te verlaten  

• flexibel is ingesteld en van uitdagingen houdt  

• zich thuis voelt in een waardengerichte organisatie met christelijke identiteit. 

JOUW FUNCTIE 
 
Als begeleider sta je overdag (7 dagen op 7)  mee in voor de behandeling en begeleiding van zorgvragers met 
een complexe traumagerelateerde stoornis en zorgvragers met een dissociatieve stoornis.   
 

ONS AANBOD 
 

• langdurig vervangingscontract (30u/week) 
• een boeiende doelgroep  
• een evoluerende afdeling  
• ruimte voor persoonlijke inbreng  
• een vergoeding aan het wettelijke ziekenhuisbarema met toeslagen en overname van relevante 

anciënniteit  
• bijkomende voordelen zoals een gratis hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, een fietsvergoeding 

en vormingsmogelijkheden  
• we hechten veel belang aan een gezonde privé-werk balans en aan persoonlijke groei. 

 

 



 

 

INTERESSE IN DEZE JOB? 
 Voor meer informatie, contacteer Els Blomme via 09 210 68 09 of Ann Dejaeghere via 09 210 65 13. 

 Solliciteer met een motivatiebrief en je cv vòòr 25/10/2020 via de jobpagina van www.karus.be of via 
vacatures@karus.be. 
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