
Vacature - Begeleiding van bejaarden 
(SOECO-contract) 

 

 

WIL JIJ DE EENZAAMHEID BIJ OUDEREN DOORBREKEN? 
DE OVERMOLEN ZOEKT NAAR EEN NIEUWE MEDEWERKER VOOR HET PROJECT 
KOMPANIE@HOME! 

Kompanie@Home 
Kompanie@Home is een aanvullende thuiszorgdienst voor kwetsbare ouderen, met als 
doel dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De doelgroep die wij 
bereiken heeft weinig of geen familie, een laag inkomen en is zeer divers. De meesten 
worden doorverwezen door andere organisaties (dienstencentra, ziekenhuizen, …). Door 
de diversiteit binnen onze organisatie vinden zowel Belgen als mensen met een andere 
origine de weg naar Kompanie@Home. 

Taakomschrijving 
De medewerker biedt gezelschap en aanwezigheid aan bij ouderen in hun thuissituatie.  

Hieronder verstaan we: iemand die in de woning aanwezig is en hulp kan bieden bij de 
dagelijkse activiteiten of hen vergezellen. Volgende taken kunnen uitgevoerd worden: 

 gezelschap bieden en zorgzaam aanwezig zijn  
 hulp bij verplaatsing (in en uit bed, zetel, rolstoel) 
 een wandeling maken, boodschappen doen 
 hulp bij administratie 
 assistentie bij doktersbezoek 
 helpen bij eten en drinken (eten opwarmen, helpen toedienen) 

Profiel 
Diploma: 

Voor dit functie hebben we geen diploma verwachtingen. 
We vragen gewoon een zeer hoge motivatie om met bejaarden te werken. 

Kerncompetenties: 
 Integriteit 
 Openheid 
 Initiatief 
 Samenwerken 

 

Functiespeciefieke competenties: 
 Klantgericht zijn 
 Leergierig  
 Probleemoplossend denken 
 Empathisch 
 Sociaal 
 Betrouwbaar  

 



Kennis & Vaardigheden 

 Kunnen omgaan met verschil 
 Interculturele vaardigheden 
 Goede omgang met ouderen 
 Discreet zijn en deontologisch handelen 

 

De kandidaat moet ook voldoen aan de voorwaarden van de SOECO-status: 
https://www.actiris.brussels/nl/burgers/inschakelingsbaan-in-de-sociale-economie/ 

Talenkennis 
Nederlands of Frans (basis) - Andere talen is een troef 
Aangezien we een Nederlandstalige organisatie zijn vragen we aan de kandidaat om 
minstens 1.1. Nederlands-cursus te volgen tijdens het traject 

We bieden  
Een tweejaarlijks contract onder de voorwaarden van SOECO (Actiris) 
Een uitdagende en stimulerende job in een gemotiveerd team 
Een uitgebreid netwerk 
Coaching en opleiding 
Ervaring in de thuiszorgsector 

Beschikbaarheid 
We zijn op zoek naar iemand die bereid is om fulltime te werken, van maandag tot 
vrijdag, van 9 tot 17 uur. 

Hoe solliciteren 
Stuur uw kandidatuur (cv, motivatiebrief) ter attentie van mevr. Brunilda Berisha 
(Trajectbegeleidster), per e-mail naar brunilda.berisha@deovermolen.be 

 

Contact 
De Overmolen 
Cellebroersstraat 16 
1000 Brussel 
02/513 09 99 – 0489/45 80 12 
www.deovermolen.be 
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