
JOUW TALENTEN 

WE BIEDEN JE 

DIT IS DE JOB DIE JIJ ZOEKT! 

Ben je sterk in het coachen van je team en bewoners vanuit hun krachten en talenten? 
Ben je positief ingesteld? 
Is iemand een goed gevoel bezorgen bij jou prioriteit? 

Een deeltijdse of voltijdse job binnen een team waar
je op elkaar kan rekenen. Je kan onmiddellijk in
dienst treden en krijgt een contract van 1 jaar met
perspectief op onbepaalde duur. 
Verloning volgens PC 319.01. Aangevuld met
vergoedingen voor bijzondere prestaties tijdens
nacht, weekends & feestdagen. 
In overleg met je collega’s leg je zelf je
verlofkalender vast, zo streven we maximaal naar
een goed evenwicht tussen werk en privé. 
Een aantrekkelijke verlofregeling: vanaf je 35ste
krijg je bijkomende verlofdagen, bovenop het
wettelijk vastgelegd aantal. 
Een gestructureerde werkplanning op 13 weken
waarbij werkende weekends duidelijk zijn en dag en
avonddiensten als deel van de werkplanning zijn
opgenomen. 
Een vergoeding woon-werkverkeer en
fietsvergoeding. 
De kans om je talenten te ontwikkelen door een
uitgebreid vormingsaanbod. 
Een job met een vlotte bereikbaarheid en op
wandelafstand van de zee 

Als hoofdopvoeder ondersteun en coach je je teamleden.
Je ondersteunt en coacht je collega's zodat er een vlotte
leefgroepssamenwerking is.

Samen met je collega’s sta je deels in voor de begeleiding
van de bewoners.
Met je team begeleid je de bewoners in het streven naar de
best mogelijke levenskwaliteit op vlak van wonen.

De bewonersgroepen bestaat uit mannen en vrouwen, 
leeftijden variëren tussen 35 en 70 jaar. Een boeiende mix! 
Er wordt gezorgd voor een gezellige en huiselijke
inrichting, die warmte en geborgenheid uitstralen. 

integriteit, verantwoordelijkheidszin en samenwerking
staan bij jou voorop 
Je bent een coach dat collega's inspireert, stimuleert,
motiveert en ondersteunt
Je hebt een open houding en dit toon je ook in je
communicatie 
Je bent een visionair en staat open voor nieuwe ideeën
Je detecteert oorzaken  bij problemen en gaat hier
oplossingsgericht mee aan de slag
Je bent een krak in coördineren zodat de werking
soepel verloopt en doelstellingen worden gerealiseerd
Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken
Je beschikt over een diploma graduaat of bachelor in de
orthopedagogie, graduaat of bachelor in een sociaal-
agogische richting

ONTDEK ONZE JOBS WAAR JE ÉCHT IN SCHITTERT 

ROZENWINGERD ZOEKT JOU ALS
HOOFDOPVOEDER 

BINNEN DE PIJLER WONEN 

www.rozenwingerd.be 
www.facebook.com/rozenwingerd 



www.rozenwingerd.be 
www.facebook.com/rozenwingerd 

Heb je nog vragen of twijfel je? 
Kom vrijblijvend kennis maken met onze bewoners en
collega’s en snuif de sfeer op in onze organisatie! 
Mail gerust Kathleen Vandenhove om een afspraak vast te
leggen 

ROZENWINGERD, thuiskomen en volwaardig leven 

ROZENWINGERD IS GEVESTIGD IN OOSTDUINKERKE 
AAN ZEE EN BIEDT ONDERSTEUNING AAN 
VOLWASSEN MENSEN MET EEN BEPERKING. 

WIJ BIEDEN OP VERSCHILLENDE SITES EEN RUIM EN 
DIVERS AANBOD OP VLAK VAN WONEN, WERKEN 
EN VRIJE TIJD. 

Ben je sterk in het coachen van je team en bewoners vanuit hun krachten en talenten? 
Ben je positief ingesteld? 
Is iemand een goed gevoel bezorgen bij jou prioriteit? 

 

kathleen.vandenhove@rozenwingerd.be 

Jouw CV en motivatiebrief mail je ook naar Kathleen,

tot snel! 

ONTDEK ONZE JOBS WAAR JE ÉCHT IN SCHITTERT 

IS HET EEN MATCH TUSSEN ONS? 

ROZENWINGERD ZOEKT JOU ALS 
HOOFDOPVOEDER 

BINNEN DE PIJLER WONEN

wij zoeken jou


