Werken, stages & vrijwilligerswerk
Ben jij de man/vrouw die we zoeken om één van onze
diensten te versterken? Wil je in de zorgsector je plek
vinden of ben je op zoek naar een boeiende stageplaats? Heb je interesse in onze werking of een rondleiding? Wil je met ons ervaringen uitwisselen? Ben
je op zoek naar vrijwilligerswerk dat je ligt, een plek
waar je helpende handen er écht toe doen?
Kom af! Contacteer ons! Wees welkom!

Diensten actief in Eigen Thuis
ADL-dienst: team van meer dan 30 verzorgers, logistiek assistenten en maaltijdassistenten, 24u op 24u
assistentie bij Activiteiten van het Dagelijks Leven van
bewoners en logeerders.
Dienst Individuele Begeleiding: opstellen en opvolgen
zorgplannen, coördinatie van de ondersteuning aan
bewoners op verschillende levensdomeinen.
Dienst tijdsbesteding: ondersteuning bij zoektocht naar
of invulling van individuele tijdsbestedingsactiviteiten
en organisatie van gemeenschappelijke activiteiten en
evenementen.
Dienst Hulpmiddelen en Aanpassingen en Technisch
onderhoud: rolstoelen, hulpmiddelen en aanpassingen,
toegankelijkheid, algemeen onderhoud van gebouw,
infrastructuur en tuin.
Logistieke dienst: het keukenpersoneel voor bereiding middagmaal en avondmaal, poetspersoneel voor
onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes, was en
strijk, gezinshulp voor wekelijkse poets van de studio.
Diensten Administratie en omkadering: directie en
medewerkers voor het onthaal, boekhouding en administratie, gezondheid, veiligheid, preventie en kwaliteit van dienstverlening.
Dienst Aangepast Vervoer en Mobiele assistentie:
vervoer van personen met een mobiliteitsprobleem in
de regio Halle-Vilvoorde en assistentie op verplaatsing.
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Vacatures
Het staat iedereen vrij een spontane sollicitatie te
sturen naar info@eigenthuis.be. Hebben wij op dat
moment geen vacature die aansluit bij je profiel,
bewaren wij je gegevens gedurende drie maanden
voor als er zich ondertussen een passende vacature
zou aandienen. Hou zeker onze website en facebookpagina in de gaten. Onze vacatures worden ook altijd
gepubliceerd via de VDAB.

Stage
Ben je op zoek naar een stageplek in het kader van je
studies of beroepsopleiding, neem contact op via mail
(stagecoördinator.eigenthuis@outlook.be). Onze stagecoördinator bekijkt samen met jou of de verwachtingen van de school en onze werking op elkaar kunnen
afgestemd worden. Met vragen rond sociale stages in
het kader van kennismaking met de sector helpt onze
dienst tijdsbesteding je verder. Mail ons!

Vrijwilligerswerk
Ga je graag om met personen met een beperking of
een chronische ziekte? Wil je hen graag begeleiden bij
een dagelijkse taak of hobby? Ben je een echte wandelaar en zie je het zitten om af en toe met een bewoner
te gaan wandelen? Ga je graag eens mee op uitstap in
groep of met iemand mee naar een concert? Of zet je
je liever in op vaste basis in de keuken, in de tuin of als
klusjesman, in het wassalon, voor wat naaiwerk, in de
dienst begeleiding of tijdsbesteding, ...? Ben jij diegene
die we zoeken om een handje te helpen bij onze activiteiten en evenementen? Laat het ons weten, stuur een
mailtje en kom langs voor een kennismakingsgesprek!

Vragen over vacatures, stage, vrijwilligerswerk?
Met vragen kan je terecht
via tel.: 02/269.60.06 of
via mail: info@eigenthuis.be.
Bekijk zeker ook eens onze website
www.eigenthuis.be of Facebookpagina!
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