
 

  

 

Intesa is een dynamisch zorgbedrijf, gericht op volwassen personen met een 

beperking. Met een team van 194 medewerkers zijn we actief op het vlak van 

residentiële en ambulante zorg in onze centra Borgloon, Hasselt, Sint-Truiden, 

Tongeren en Herk-de-Stad. Voor ons woonhuis ‘De Meidoorn’ in Hasselt (Kuringen), zijn 

we op zoek naar een: 

 
 

Begeleider weekenddienst 50% (m/v) 
 

Als teamlid zorg je voor een goed verloop van de dagdagelijkse werking binnen dit woonhuis voor 

personen met een fysieke beperking, met een ‘niet aangeboren hersenletsel’ (NAH) of een 

aangeboren beperking.  

 

Doen: 

- Je voert het takenpakket van begeleider uit: je hebt aandacht voor de 

pedagogische ondersteuning van de cliënten, je biedt lichamelijke verzorging aan 

de cliënten, je neemt huishoudelijke taken op je en je begeleidt cliënten in hun vrije 

tijd  

- Je voert administratieve taken uit 

- Je neemt actief deel aan interne overlegmomenten  

- Je werkt enkel van vrijdag tot en met zondag OF zaterdag tot en met maandag  

Geven: 

- Je bent een teamspeler, flexibel en verantwoordelijk 

- Je luistert actief zowel naar collega’s als naar cliënten en hun netwerk 

- Je staat open voor, of je kan je aanpassen aan, veranderende situaties  

- Je creëert en ontwikkelt vernieuwende oplossingen en originele ideeën 

- Je blijft doelmatig handelen in stressvolle situaties 

- Je speelt pro-actief in op sociaalmenselijke aspecten 

- Je neemt pro-actief actie en doet voorstellen om bestaande situaties te 

verbeteren 

- Je drukt je duidelijk, correct en begrijpelijk uit 

- Kennis van sociaal emotionele ontwikkeling (SEO) en NAH is een meerwaarde maar 

geen must 

Ontvangen: 

- Een aangename werksfeer waarbij respect en collegialiteit belangrijk zijn 

- Een werkgever met veel aandacht voor levenslang leren, persoonlijke ontwikkeling 

en balans tussen werk en privé 

- Mogelijkheid op een contract van onbepaalde duur met startdatum 1 september 

2021  

 

Geprikkeld? Mail ons waarom, samen met je curriculum vitae. Je doet dit voor 4 augustus 2021 

naar hanne.roman@intesa.be. Gesprekken worden zo snel als kan ingepland.  

 
Bij Intesa vinden we het normaal dat aantoonbare realisaties en motivatie even belangrijk zijn dan een 

diploma.  

Intesa is een onafhankelijke organisatie: herkomst, huidskleur, leeftijd, geslacht, geaardheid, religieuze of 

maatschappelijke overtuiging vinden we bij een sollicitant niet belangrijk. 
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