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Een VillaVip woning is een kleinschalige en warme thuis
voor personen met een beperking die samenwonen met
een inwonend zorgkoppel. In een VillaVip is het in de
eerste plaats gewoon gezellig. Voor de bewoners is het
hun eigen stek waar ze tot rust kunnen komen in een
veilige, vertrouwde en knusse omgeving. Hun dagelijkse
leven verloopt er uiterst gewoon, huiselijk en
ongedwongen. 

VillaVip is een organisatie die kleinschalige projecten
opzet voor personen met een beperking. Voor haar
nieuwe locaties in Antwerpen en Limburg (Leopoldsburg
en Diepenbeek) gaat zij op zoek naar drie enthousiaste
zorgkoppels met een groot hart voor de zorg en een
flinke dosis ondernemingszin.

VACATURE



Als zorgkoppel ben je verantwoordelijk voor de organisatie van je
VillaVip woning en het verstrekken van persoonlijke zorg en
ondersteuning. Samen met de bewoners bouw je aan een eigen leuke
en warme thuis. Een klein team van vaste medewerkers, die je zelf
samenstelt, ondersteunt je bij de dagelijkse werking van de woning.
Ervaring in de zorgsector is een vereiste en dit minstens voor de ene
helft van het zorgkoppel. Aangezien je als zorgkoppel met je gezin
verhuist naar de kangoeroewoning gelegen naast de zorgwoning,
wordt er van jullie verwacht dat beide partners actief voor deze
levenswijze kiezen. Je stapt bovendien als zelfstandige in dit avontuur.
Doch is het mogelijk dat één van de partners niet meewerkt in de
VillaVip en buitenshuis gaat werken. Als zorgkoppel kan je bovendien
steeds rekenen op de nodige ondersteuning, opleiding en back-up
vanuit vzw Villa Vip Vlaanderen. Je staat er nooit alleen voor!

FUNCTIEPROFIEL

In onze VillaVip-huizen wonen tien volwassen personen met een mentale
en/of meervoudige beperking, waarvan de meeste nood hebben aan
continue ondersteuning. Iedere bewoner kan zijn eigen talenten
uitbouwen en krijgt ondersteuning op maat van zijn eigen zorgbehoefte.
Samen met het inwonend zorgkoppel vormen de bewoners een hechte
groep. Dankzij de persoonlijke aandacht en liefde van onze zorgkoppels
gaan bewoners zich heel snel thuis voelen.Zorgkoppel VillaVip



INTERESSE VIA
LIESBETH.DEDEKKER@VILLAVIP.BE

Minstens 5 jaar relevante ervaring in de zorgsector, bij voorkeur
met personen met een beperking 
Je bent flexibel en hebt geen 9 to 5 mentaliteit
Je hebt een groot hart voor mensen
Zorg is je op het lijf geschreven
Je bent organisatorisch sterk en weet van aanpakken

WE  VRAGEN

WE  BIEDEN

Een VillaVip organiseren is meer dan je bewoners ondersteunen. Eén van
de sterktes van VillaVip is dat de zorgkoppels zich actief inzetten om
samen met hun bewoners deel te gaan uitmaken van de lokale
samenleving. Het is belangrijk dat je contacten gaat leggen met
buurtbewoners, vrijwilligers en mogelijke partners. Daarnaast is het ook
een ‘must’ dat je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden,
flexibiliteit en ondernemingszin. Je werkt waar je woont en dat brengt veel
voordelen met zich mee.


