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Ben jij de enthousiaste opvoeder dagopvang waar wij naar 
zoeken?   
 

Wat jij doet… 
✓ Je werkt als begeleider in zorggroep Pieternel met lagereschoolkinderen. In deze zorggroep 

begeleiden we kinderen met een licht tot matig mentale beperking, al dan niet gecombineerd 
met een gedragsproblematiek en/of een autismespectrumstoornis. 

✓ Je neemt deel aan teamoverleg, werkt vooral tijdens de middag en op woensdagnamiddag en 
kiest er bovendien ook bewust voor om tijdens de schoolvakanties volle dagen te werken. 

Dit bieden wij jou… 
Naast een afwisselende en uitdagende baan in een warme, dynamische omgeving met toffe 
collega’s bieden we jou: 
✓ Een deeltijdse tewerkstelling (19u) van 1 jaar. Dit kan verlengd worden naar een contract 

onbepaalde duur.  
✓ Een verloning volgens wettelijk barema VAPH 319.01, afhankelijk van je kennis en ervaring. 
✓ Een gezellige werkomgeving op onze door groen omgeven campus vlakbij het station. 

Wat je meebrengt… 
✓ Je diploma (ortho)pedagogie of evenwaardig door ervaring.  
✓ Enkele eerste mooie ervaringen met en inzicht in de doelgroep.  
✓ Een berg empathie, sensitiviteit en motivatie. 
✓ Een gezonde dosis collegialiteit: je bent een echte teamplayer maar werkt ook prima autonoom. 
✓ De nodige flexibilteit, stressbestendigheid en verantwoordelijkheid. 
✓ Creativiteit in het aanbieden van activiteiten op maat van onze doelgroep.  
✓ Sociaalvaardigheid, sensitiviteit en een berg motivatie om met kinderen en jongeren te werken. 
✓ Je rijbewijs B. 

Interesse… 
Stuur je cv en motivatiebrief naar sollicitaties@hagewinde.be.  
Meer info? Neem een kijkje op onze website www.mfcdehagewinde.be of contacteer Karine Bas:  
0475/47.91.57 of via karine.bas@hagewinde.be.  

MFC De Hagewinde ondersteunt kinderen en 
jongeren met gedrags -en emotionele problemen, 
autisme (ASS) en/of een mentale beperking.  
 

Werken bij De Hagewinde, dat is deel uitmaken van 
een dynamisch team van professionele en gedreven 
collega’s met een hart voor onze doelgroep.  
 

Opvoeder 
dagopvang  
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