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Mobiele medewerker (m/v/x), 30u/w, contract onbepaalde duur 

 

Thuishaven Ritmica zoekt een mobiele medewerker. 

Als mobiel/ambulante medewerker ondersteun je cliënten met hun beperking om hun eigen 

sterktes te benutten en de ondersteuning uit hun netwerk en 1e lijnszorg maximaal te activeren 

en op elkaar af te stemmen. Je biedt psychosociale ondersteuning en begeleidt zelfstandig 

wonende cliënten op verschillende levensdomeinen. 

De intensiteit van de begeleiding wordt op maat van de cliënt en zijn context afgesproken. Een 

uitdagende job waar we graag een collega verwelkomen die vraaggestuurd kan werken en 

voldoende inlevingsvermogen en sterke communicatieve vaardigheden heeft. 

 

Wie ben je? 

• Je hebt een passie voor de doelgroep, volwassenen met een verstandelijke beperking (o.a. 

autisme, hechtingsproblematiek, …). 

• Je hebt kennis van de persoonsvolgende financiering en RTH. 

• Je vertrekt vanuit de noden en wensen van de cliënt en ondersteunt het individueel proces. 

• Je bent flexibel qua timing en taken. Onbekend terrein trekt je aan. 

• Je bent sterk analytisch, kan hoofd- en bijzaken onderscheiden waardoor je je snel inwerkt. 

• Je kan zelfstandig werken, je takenpakket structureren en reflecteren over je handelen. 

• Je kan doelgericht aan de slag gaan met wat belangrijk is en je afgrenzen waar nodig. 

• Je ben vlot in contactname en kan verbindend werken tussen cliënten en hun netwerk, 

werkingen en organisaties. 

• Je hebt een open blik. Je bent empathisch, creatief, denkt en handelt vanuit 

gelijkwaardigheid, streeft eenvoud na, werkt betrokken samen en hebt een positieve 

instelling. 

• Je bent in het bezit van een rijbewijs type B. 

• Je beschikt minimaal over een bachelor-of graduaatsdiploma (in de orthopedagogie) of 

gelijkwaardig door ervaring. 
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Wat bieden wij? 

• Een bottom-up organisatie waarin jouw inbreng wordt gewaardeerd. 

• Een gevarieerde job met veel afwisseling 

• Een contract van onbepaalde duur  

• Snelle indiensttreding. 

• Verloning volgens de wettelijke barema’s van de sector (PC 319.01) met daarbij een woon-

en werkvergoeding. 

 

Hoe solliciteren? 

Denk je dat deze job op je lijf geschreven is? Dan nodigen we je graag uit om een motivatiebrief en 

cv door te sturen naar jobs@ritmica.be tav Bart Faes met als onderwerp ‘Mobiele begeleider 

Thuishaven’ 

Voor meer informatie kan je terecht bij Natacha Glautier – 0493/25 80 90 
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