
 

 

Tanderuis vzw  
Brusselsesteenweg 375A 
9090 Melle 

zoekt: 

Thuisbegeleider adolescententeam voor mensen met autisme (regio Aalst) 

Tanderuis vzw biedt mobiele en ambulante begeleiding (opvoedingsondersteuning en psychosociale 
begeleiding) aan gezinnen met een persoon met autisme uit de provincie Oost-Vlaanderen. Tanderuis 
vzw biedt verschillende begeleidingsvormen aan (voor meer info, zie: 
www.thuisbegeleidingautisme.be).  
We zijn op zoek naar een thuisbegeleider om in te zetten in het adolescententeam. Als thuisbegeleider 
bestaat je taak hoofdzakelijk uit mobiele begeleidingen in de regio Aalst-Geraardsbergen. Daarnaast 
begeleid je mee onze kampen met/zonder overnachting en vrijetijdswerking. 

Gezocht profiel: 

- Je beschikt over sociaal, paramedisch of pedagogisch diploma, niveau Bachelor  
- Je hebt ervaring in het begeleiden van personen met autisme 
- Je onderschrijft de missie, visie en waarden van Tanderuis vzw 
- Je hebt zin voor initiatief en bent positief ingesteld 
- Je bent enthousiast en weet van aanpakken 
- Je hebt zin om in de zomer een kamp te begeleiden, met en zonder overnachting 
- Je beschikt over een goede dosis zelfstandigheid en flexibiliteit 
- Je bent stressbestendig en kan zaken vlot relativeren 
- Je bent organisatorisch sterk en werkt planmatig 
- Je kan goed in team werken en bent bereid je ervaringen met dit team te bespreken  
- Je beschikt over vlotte contactvaardigheden en een groot aanpassingsvermogen  
- Je hebt ervaring in het spreken voor een groep 
- Je beschikt over een wagen 
- Je bent woonachtig in de regio Aalst/Geraardsbergen 

Aanbod en voordelen: 

Contract van onbepaalde duur 
Voltijds in flexibel arbeidsrooster 
Mogelijkheid tot onmiddellijke indiensttreding 

- Een boeiende job in een dynamische werkomgeving  
- Een multidisciplinair team van enthousiaste, betrokken collega’s  
- Een aangename werksfeer  
- Een uitgebreid vormingsaanbod en de kans om specifieke expertise te ontwikkelen  
- Een eerlijke verloning volgens barema 20 



Solliciteren per mail voor 1 november 2021 

info@thuisbegeleidingautisme.be 
t.a.v. Tess De Pot 
Directiemedewerker adolescentenwerking  
 

De sollicitatiegesprekken gaan door op 22 november 2021. 

 

 

 


