
 

 

Mekanders vzw – Reenstraat 14 – 2370 Arendonk 

Tel: +32 14 44 83 70 – info@mekanders.be – www.mekanders.be 

Vzw Mekanders biedt de beste zorg en ondersteuning aan kinderen en volwassenen 

met een beperking. Lokale verankering, kleinschalige werking en zorg op maat vormen 

de rode draad doorheen onze organisatie. We zijn met onze werkingen verspreid over 

de hele Noorderkempen. 

Vzw Mekanders werft aan voor WOONHUIS HOOGMARK te Hoogstraten: 

Begeleid(st)er – 80 % - Contract bepaalde duur – april 2022 

Opdracht:  

 Begeleiding van volwassenen met een beperking.  

 Ondersteuning bij alle aspecten van het dagelijks leven.  

 Aanbieden van aangepaste activiteiten.  

Profiel: 

 Diploma bachelor orthopedagogie, leefgroepenwerking, jeugd- en 

gehandicaptenzorg.    

 Zowel een grote zelfstandigheid als het kunnen samenwerken met anderen is vereist. 

 Oog hebben voor de context van de cliënt en er gepast mee omgaan. 

 Flexibiliteit, het nemen van initiatief en het kunnen inspelen op onverwachte 

situaties zijn belangrijk. 

 Kennis van begrip SEO is een troef 

 In bezit van rijbewijs B 

Ons aanbod: 

 Contract tot april 2022, 80%, wordt nadien mogelijks onbepaalde duur  

 Continue diensten, nacht- en weekendwerk. 

 Verloning afhankelijk van diploma en relevante anciënniteit volgens de 

barema’s van paritair comité 319.01. 

 Aangename werkomgeving. 

 Indiensttreding: zo snel mogelijk. 

HoogMark is een woonhuis in Hoogstraten waar 11 volwassenen met een mentale beperking 

wonen. Als opvoeder werk je in teamverband waarbij je tijdens de nachten (slapende nacht) en in 

de weekenden alleen staat. Als team zijn we op zoek naar een enthousiaste en positieve collega 

die, samen met ons met een open blik, invulling en inhoud wil geven aan de vragen van deze 

mensen. Dit om samen een fijne woonplek te creëren.  

 

Geïnteresseerden sturen hun gemotiveerde kandidatuur met uitgebreid curriculum vitae voor 26 

september 2021 naar roel.megens@mekanders.be . 

Informatie inwinnen kan bij stafmedewerker Betty Buyens 014/44.83.73 
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