
Als nachtbegeleider sta je in voor slapende nachtdiensten binnen drie van onze 
entiteiten, en neem je sporadisch ook een wakende nacht voor jouw rekening. Je 
werkt 19 uur per week, en 1 weekend op 2. Je vervult bovendien een aantal 
specifieke taken:

Voor en na het slapen, of tijdens de wakende nachtdienst, neem je enkele 
pedagogische en huishoudelijke taken op jou.

Wat verwachten we van jou?

Je verzorgt vlekkeloos de overdracht met de collega’s van de 
dagondersteuning.

Tijdens de nacht  (21u15 - 7u45) ben je onmiddellijk bereikbaar in geval van 
acute situaties.

Als begeleider ben je verantwoordelijk voor jouw zorgvragers. Je hebt oog 
voor hun lichamelijk en psychisch welbevinden, en vertrekt steeds vanuit hun 
noden. Je bent stressbestendig, en kan goed luisteren, signalen oppikken en 
zelfstandig werken. Verder beschik je idealiter over:

Een A2-diploma binnen de sector (TSO of BSO 3e graad): Jeugd- en gehandi-
captenzorg - Leefgroepenwerking - Verzorging - Thuis- en bejaardenzorg ...

Over welke skills beschik je?

Een uitstekende kennis van de Nederlandse taal.

Een eerste ervaring in de zorgsector of met de doelgroep is welkom, maar 
zeker geen vereiste.

Heuvelheem vzw biedt al sinds 1973 ondersteuning aan volwassenen met een 
(vermoeden van) beperking. We zijn werkzaam in de ruime regio Vlaamse 
Ardennen en hebben een aantal vestigingsplaatsen in Oudenaarde en Kruisem. 
Vandaag telt onze organisatie 180 medewerkers, en 200 zorgvragers.

Wat moet je over ons weten? 

Ik ben 10 jaar geleden als stagiair bij Heuvelheem begonnen, en ben er nooit 
meer weggegaan! Aanvankelijk zat ik ook op de dagdienst, maar nu doe ik 
volledig de nachtdienst. Als nachtraaf ligt die job me echt als gegoten. 

Geoffrey Rapoeye - nachtbegeleider bij Heuvelheem

Hoe kan je ons helpen?Wat krijg je van ons?

Tijdelijk contract tot eind 2023

Boeiende en gevarieerde functie 
binnen een dynamische, snel verande-
rende omgeving

Mogelijkheid tot instappen in een 
voordelige hospitalisatieverzekering

Fietsvergoeding vanaf de eerste 
kilometer

Tussenkomst bij abonnementen NMBS 
en De Lijn

Correcte verloning (PC 319.01), met 
financiële vergoeding voor 
nachtprestaties

Hoe kan je ons helpen?Hoe solliciteren?

Denk je dat we een match zijn?

Neem gerust contact met onze collega Bieke. 
Zij zal je met veel plezier verder helpen!

Stuur dan je cv en motivatiebrief naar 
klaarvoordiejob@heuvelheem.be, of klik op 
onderstaande knop.

Heb je zelf nog vragen? 

... of bel!
0491/56.04.83

Stuur een mailtje

Bieke Vanderbeke

bieke.vanderbeke@heuvelheem.be

Teamcoach

Nachtbegeleider regio Oudenaarde
Combinatie slapende en wakende nachtdienst

Voor drie van onze entiteiten in Oudenaarde zijn we op zoek naar een deeltijdse nacht-
begeleider. Werk je graag ‘s nachts? Is individuele ondersteuning meer jouw ding dan voor 
grote groepen te staan? En krijg je graag veel vrijheid binnen je job? Lees dan zeker verder.

Ik solliciteer

mailto:klaarvoordiejob@heuvelheem.be

