Is op zoek naar een

OPVOEDER–BEGELEIDER (M/V)
Ebisu vzw is op zoek naar een opvoeder–begeleider (m/v) voor hun afdeling
Pas à Pas, dienstverlening voor Zelfstandig Begeleid Wonen.

• Taken:
o U zorgt voor de cliënten van Pas à Pas die professionele
begeleiding nodig hebben.
• Gewenst profiel:
o U beschikt over een diploma A1 of bachelor in de pedagogie,
psychologie of sociaal-agogisch werk. Houders van diploma
gespecialiseerd opvoeder mogen zich ook aanmelden.
o U gebruikt dagelijks gebarentaal (LSFB en/of VGT). Perfecte
kennis van het Frans is een vereiste. Kunnen werken in
teamverband is zeer belangrijk.
• Aanbod:
o Vervangingsovereenkomst (zwangerschapsverlof)
vanaf 01/05/ 2017
o De werkuren zijn 24 uren per week.
o Het loon is volgens barema van PC 319.00
o Met de mogelijkheid voor een contract onbepaalde tijd voor
30u/week bij het einde van vervangingsovereenkomst
Gelieve uw curriculum vitae en motivatiebrief te sturen via e-mail naar:
info@ebisu.brussels vóór 21 april 2017.
Het interview zal plaats vinden in de week van 24 april 2017.

Siège social : Gulledelle 96/14 - 1200 Bruxelles
Maatschappelijk Zetel: Gulledelle 96/14 - 1200 Brussel
' : 02/305 00 87
: 0495/934389
info@ebisu.brussels
www.ebisu.brussels
Banque KBC: IBAN:
BE82 7310 4088 5168 BIC: KREDBEBB : Bank KBC
Numèro d’Entreprise :
409.626.644
: Ondernemingsnummer
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