De wegwijzer van Dito vzw
Je werkt binnen DITO vzw. Wij streven naar volwaardige participatie van personen
met een handicap in de samenleving. We hebben daarbij extra aandacht aan
kwetsbare personen

Jouw opdracht
•

Als maatschappelijk werker van Dito vzw werk je mee aan de uitbouw van
onze Wegwijzer, een actief laagdrempelig aanspreekpunt voor personen met
een handicap en hun omgeving.

•

Je informeert en ondersteunt mensen met een handicap en hun netwerk om
hun weg te vinden in het zorg- en ondersteuningslandschap, maar ook in
ander levensdomeinen zoals vrije tijd.

•

Je gebruikt een brede waaier aan methodieken. Bij personen met een
verhoogde kwetsbaarheid ga je geregeld op huisbezoek.

•

Je organiseert OP WEG-groepen. Personen met een handicap wisselen hier
ervaringen uit en delen kennis met elkaar. Zo krijgen de deelnemers een
sterker inzicht in hun situatie en mogelijke oplossingen.

•

Je bouwt verder aan ons netwerk, zodat onze Wegwijzer steeds beter
bekend wordt.

•

Je registreert alle interventies van de wegwijzer op een zorgvuldige manier.

Samenwerking
•

Je werkt samen met je collega’s uit andere regio’s.

•

Je neemt deel aan onze intervisiegroep waarbij je overlegt met je andere
collega’s met dezelfde functie.

•

Je organiseert samen met je collega’s infosessies rond actuele thema’s die
belangrijk zijn voor personen met een handicap.

•

Je bent in het bezit van een diploma hoger onderwijs in een maatschappelijke
richting.

•

Luisteren en samen met personen met een handicap naar oplossingen zoeken,
behoren tot jouw kernkwaliteiten.

•

Je hebt kennis van de sociale kaart en wetgeving rond handicap (Vlaams en
federaal).

•

Je denkt vernieuwend en zoekt mee naar nieuwe methodieken.

•

Je beschikt over zeer goede communicatieve, organisatorische, sociale en
administratieve vaardigheden.

•

Je hebt een degelijke basiskennis van MS-office (Word, Excel, Outlook).

•

Je bent flexibel en kan zowel zelfstandig als in team werken.

•

Je woont bij voorkeur in West-Vlaanderen en beschikt over een rijbewijs B en
een eigen wagen.

Je talenten zijn voor ons belangrijker dan leeftijd, geslacht, geaardheid, handicap,
etnische afkomst of nationaliteit.

Je komt terecht in een sociale en dynamische organisatie met heel veel kansen om
jezelf verder te ontwikkelen. Je werkt vanuit ons secretariaat in Kortrijk met de
mogelijkheid om geregeld thuis te werken.

•

Contract van 4/5 voor onbepaalde duur.

•

Een degelijke verloning volgens barema PC 329 B1C, aangevuld met
maaltijdcheques.

•

De functie biedt je veel variatie. We bieden jou intervisie en andere vormen
van werkondersteuning en opleidingsmogelijkheden. Je hebt in deze functie
veel contact met partners, verwijzers, andere collega’s en uiteraard mensen
met een handicap. Je komt dus terecht in een sociaal bewogen omgeving.

Bezorg je kandidatuur aan Lien Deblaere, provinciaal verantwoordelijke Dito vzw,
per e-mail: lien.deblaere@ditovzw.be. Solliciteren kan t.e.m. 9 september.
Na selectie op basis van CV worden selectieproeven georganiseerd.

056 230 387 of lien.deblaere@ditovzw.be (regioverantwoordelijke Dito WestVlaanderen).

