
We zijn op
zoek naar jou.

de jongeren ondersteunt in het dagelijks leven;
activiteiten organiseert;
de studies van de jongeren mee opvolgt;
individueel en samen met de jongeren huishoudelijke taken doet;
de jongeren helpt te integreren in de bredere maatschappij;
de jongeren voorbereidt op de volgende levensfase (begeleid zelfstandig wonen, werk, gezinshereniging,
terugkeer naar het land van herkomst);
contacten houdt met de voogden van de jongeren, de scholen en de hulpverlening;
de jongeren vervoert naar de dokter, hobby, advocaat of hulpverleningsdienst;
oplossingen kan bieden bij conflicten of incidenten;
de jongeren informeert en sensibiliseert over thema’s zoals geweld, verslaving en seksualiteit. 

We zijn op zoek naar een begeleider die:

Opvoedkundig begeleider

Voor Het Wereldpoortje (in Schilde) zijn we op zoek naar een opvoedkundig begeleider
voor bepaalde duur. Het Wereldpoortje is een woning in Schilde voor 12 niet-begeleide
minderjarige vluchtelingen tussen 12 en 16 jaar.

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

Je bent in het bezit van een professionele bachelor in een relevante studierichting voor de job van opvoedkundig
begeleider – werkervaring is een pluspunt maar geen must;
Je bent bereid om in een vol continu systeem te werken (vroege, late, nacht, weekend, feestdagen).
Je kan goed omgaan met stresssituaties en stelt je flexibel op;
Je kan zelfstandig werken, maar je kan ook goed samenwerken als een hecht team;
Je denkt creatief;
Je spreekt en schrijft behoorlijk Nederlands;
Je bent in het bezit van een rijbewijs B en hebt een blanco strafregister.

Wat is voor ons belangrijk?

Het Wereldpoortje is een deelwerking van Het Open Poortje vzw. Je komt terecht in een warme organisatie;
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 maaltijd op het werk;
Fietsvergoeding woon-werk verkeer aan €0,27 per kilometer. 

Wat bieden wij?

Deeltijds contract voor bepaalde duur (3 maanden – mogelijks verlengbaar) aan 28 uren per week
in Het Wereldpoortje (Puttenhoflaan 25 in Schilde)
Datum indiensttreding: zo snel als mogelijk
Voor meer info of vragen kan je terecht bij Gust Janssens: gust@hetwereldpoortje.be of 0492/22.18.50.
Is dit wat je zoekt? Stuur jouw CV en motivatiebrief naar gust@hetwereldpoortje.be

pr
ak

tisch


