
 

 
 

Vacature 

“psychosociaal rehabilitatiemedewerker” (M/V/X) 

 

Situering 
Covias is een samenwerkingsverband van 7 organisaties binnen de geestelijke gezondheidszorg. 

De vacatures situeren zich in enkele deelwerkingen die een opdracht hebben binnen de pijler 

A&O (Activiteiten en Ontmoeting). De standplaatsen zijn : 

 Activiteitencentrum De Kajuit (Blankenberge) 

 Activiteitencentrum De Gempersteeg (Brugge) 

 Ontmoetingscentrum De Klaver  (Beernem) 

 

De werking(en) richten zich tot de doelgroep van personen met een ernstige psychosociale 

kwetsbaarheid. Het aanbod bestaat uit: vorming, vrije tijdsactiviteiten, ontmoetingsmomenten en 

tal van andere activiteiten. Het aanbod is op maat van de bezoekers, rekening houdend met hun 

persoonlijke voorkeuren en de maatschappelijke context. We bieden herstelondersteunende 

activiteiten aan en werken richting volwaardig burgerschap en het vinden van maatschappelijke 

aansluiting.  

 

Jouw functie 

 Je staat in voor het organiseren en begeleiden van groepsactiviteiten volgens de 4 pijlers van 

activering,  aangepast aan de mogelijkheden van de bezoeker(s); 

 Je handelt vanuit presentie en de participatiegedachte; 

 Je neemt een actieve houding aan in de  begeleiding van individuele trajecten, met als doel 

het bevorderen van persoonlijk en maatschappelijk herstel; 

 Je werkt actief mee in teamverband en netwerkcontext. 

 

Jouw profiel 

 Je bent bij voorkeur in het bezit van een bachelor diploma in een menswetenschappelijk 

richting : bv. ergotherapie, orthopedagogie, verpleegkundige, maatschappelijk werk 

 Je hebt ervaring in de geestelijke gezondheidszorg; 

 Je bezit een basiskennis met betrekking tot psychopathologie; 

 Je bent een teamspeler; 

 Je bezit basiskennis over het zorgaanbod in de regio waar je tewerkgesteld wordt; 

 Je communiceert duidelijk en objectief, zowel mondeling als schriftelijk; 

 Je beschikt over een basiskennis informatica; 

 Je beschikt over een rijbewijs B en bent bereid en in de mogelijkheid een eigen wagen aan te 

wenden voor dienstverplaatsingen. 

 Je bent flexibel en bereid om occasioneel te werken op zaterdag of buiten de kantooruren. 

 

 
 



 
 
 
Ons aanbod 

 Een afwisselende en boeiende job met ruimte voor verantwoordelijkheid en initiatief; 

 Een ontwikkelingsgerichte en innovatieve werkomgeving met ruimte voor feedback en 

coaching; 

 Verloning en arbeidsvoorwaarden van de werkgever : op basis van IF.IC, categorie 14. 

 Voltijdse tijdelijke opdracht met halftijdse inzet te Beernem en halftijdse inzet te 

Brugge/Blankenberge. 

 

Interesse ? 
Voor bijkomende inlichtingen kan je terecht bij mevr. Anneleen Decuyper:  0499 88 30 09 
(anneleen.decuyper@covias.be) of mevr. Sofie Desoete : 050 34 55 97 (sofie.desoete@covias.be). 
Kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken tot en met  vrijdag 24 januari 2020 door 
motivatiebrief en CV te mailen naar solliciteren@covias.be .  
Sollicitatiegesprekken gaan door op donderdagnamiddag 30 januari 2020 te Brugge, Hoefijzerlaan 
40.  
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