
We zijn op
zoek naar jou.

Leefgroepbegeleider

We zijn op zoek naar een leefgroepbegeleider voor Het Open Poortje Waasland. De
leefgroep bestaat uit 8 kinderen (0 tot 12 jaar) die door huiselijke problemen, tijdelijk
thuis niet kunnen verblijven, maar waarbij een traject naar huis de belangrijkste optie is. 

Voel jij je geroepen om deze kinderen te begeleiden? Heb jij kennis en ervaring met de
leefwereld van jonge kinderen (hun verzorging, de hechtingsontwikkeling, hun sociaal
netwerk, ...)? Beschik jij over goede communicatievaardigheden om samen te werken
met de ouders? Ben je bovendien bereid om 1 weekend per maand en in vroege en late
shifts te werken? Ben je bovendien positief ingesteld en een teamplayer die goed kan
afstemmen met collega's? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Het Open Poortje VZW - Puttenhoflaan 25, 2970 Schilde - www.hetopenpoortje.be

Deeltijds contract (34u/week) voor bepaalde duur (t.e.m. 31/12/2023)

Datum in dienst: zo snel als mogelijk

Locatie: Het Open Poortje Waasland, Watermolenstraat 22 - 9111 Belsele 

Voor een volledige functieomschrijving of meer info, contacteer Ward Van Schoote via
ward@hetopenpoortje.be of +32(0)3/777 50 93

Stuur jouw CV en motivatiebrief naar ward@hetopenpoortje.be. Solliciteren kan t.e.m. 14/04/23
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Je bent in het bezit van een diploma in een relevante studierichting voor de job van leefgroepbegeleider
Je bent bereid om 1 weekend per maand te werken en (sporadisch) een inslapende nachtdienst op jou te nemen
Je kan goed omgaan met stresssituaties en stelt je flexibel op
Je bent in het bezit van een rijbewijs B en hebt een blanco strafregister

Wat is voor ons belangrijk?

Een betrokken en warm team van collega’s
Vanaf het begin een goede begeleiding en opvolging 
Een deeltijds contract van bepaalde duur (t.e.m. 31/12/2023) voor 34u/week
Een loon volgens de geldende barema’s van PC 319.01, een loonsimulatie kan op voorhand bekomen worden.
Relevante werkervaring kan meegenomen worden om het brutoloon te verhogen
Een broodmaaltijd op het werk
Fietsvergoeding woon-werk verkeer aan €0,27 per kilometer

Wat bieden wij?


