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7 jongeren van 13 jaar tot 18+ in MFC De Hagewinde kijken uit naar de komst van een 
nieuwe leefgroepbegeleider. Heb jij een gezonde dosis energie, zin om bij te leren  
maar vooral heel veel goesting om samen met een supergemotiveerd team aan te slag 
te gaan met onze pubers? Dan ben jij onze topkandidaat! 
 

Wat jij doet… 
 

✓ Je start binnen de pubergroep Tijl. Een leefgroep van 7 jongeren met sterktes en specifieke 
moeilijkheden: hoofdzakelijk gedrags- en emotionele stoornissen al dan niet in combinatie 
met een licht mentale beperking en/of autismespectrumproblemen.  

✓ Je staat te popelen om bij te leren en nieuwe uitdagingen aan te gaan. 
✓ Je schrijft samen met een gemotiveerd team het verhaal van deze jongeren. 

Wie jij bent… 
 

✓ Je hebt een groot engagement voor jongeren, durft grenzen stellen met elke dag nieuwe 
kansen. 

✓ Je luistert naar jongeren en leeft je in hun verhaal in zonder zelf te oordelen. 
✓ Je bewaart de nodige rust in stresssituaties en ontmijnt conflicten op een respectvolle 

manier. 
✓ Je bent sterk met woorden zowel in gesprek met de jongeren als met hun context. 
✓ Je stelt vragen als je het even niet meer weet en neemt het nodige initiatief. 
✓ Je bent bestand tegen kwetsende uitspraken van jongeren en onmachtsgevoelens. 
✓ Je kan je optrekken aan kleine lichtpuntjes. 
✓ Je bent een geboren multi-tasker en laat je niet omver blazen tijdens probleemsituaties. 
✓ Je houdt van afwisseling en bent flexibel wat betreft het invullen van je werkuren.  
✓ Je vult een dag creatief in en houdt zo een groep jongeren enthousiast. 

 
We verwachten nog geen 100% match. Daar werken we samen aan!  

  

Begeleider puberwerking 
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Dit bieden wij jou… 
 

✓ Een uitdagende job waar geen enkele dag hetzelfde is. 
✓ Een gezellige werkomgeving op onze door groen omgeven campus vlakbij het station. 
✓ Een uitgebreid, gegarandeerd en gestructureerd permanentiesysteem waardoor je 24/24 

kunt rekenen op hulp van je collega’s. 
✓ Een dompelbad van pedagogische inzichten met als starter (vanaf 10/11) de 3-daagse 

opleiding ‘Nieuwe Autoriteit en Oplossingsgericht werken. Een krachtig duo’ gegeven door 
Sven Bussens. 

✓ Een voltijds of 4/5 contract van onbepaalde duur. Je start de eerste 2 maanden binnen 
zorggroep Tijl (november en december). Nadien gaan we met jou het gesprek aan  
waar je sterktes en interesses liggen om de perfecte match te vinden met de juiste 
leefgroep. 

✓ Een verloning volgens wettelijk barema VAPH 319.01, afhankelijk van je kennis en ervaring. 
✓ Aanvullende vergoedingen voor bijzondere prestaties (weekend-, avond en nachtwerk), 

terugbetaling woon-werkverkeer, extra verlofregeling vanaf 35 jaar. 

 

Interesse… 
 

Overtuig ons van jouw goesting om bij ons aan de slag te gaan en stuur je cv en motivatiebrief 
of -filmpje voor 31 oktober naar sollicitaties@hagewinde.be. 
 
Meer info? Neem een kijkje op onze website www.mfcdehagewinde.be of contacteer  
Sofie Bode:  0471/76 41 79 of via sofie.bode@hagewinde.be.  
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