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Ben jij de enthousiaste vlinder dagopvang waar wij naar zoeken?   
 

Jij houdt van afwisseling en jouw hart maakt een sprongetje wanneer je met een uitgebreide 
doelgroep kan werken. ASS, GES, licht mentale beperking of een combinatie van deze… jij bent de 
ideale begeleider voor onze kinderen! Bovendien kies je bewust voor een tijdelijke job.  
 
Wat jij doet… 

✓ Jij bent onze tijdelijke vlinder-opvoeder in de dagopvang en je begeleidt kinderen en jongeren van 
lagereschoolleeftijd met een licht tot matig mentale beperking, gedrags- en emotionele stoornissen 
en problemen binnen het autismespectrum.  

✓ Je werkt vooral tijdens de middag, woensdagnamiddag en (bijna) alle dagen van de vakanties (er is 
mogelijkheid voor verlof tussen 31/07 en 11/08).  

✓ Uitzonderlijk neem je de ochtend- en/of avond opvang voor jouw rekening.  

Dit bieden wij jou… 
Een zeer afwisselende baan van 3/04/2023 tot en met 29/08/2023 en:  
✓ Tijd om je in te werken om daarna als eerste of tweede persoon ingezet te worden in een zorggroep.  
✓ Een deeltijdse tewerkstelling (19u).  
✓ Een verloning volgens wettelijk barema VAPH 319.01, afhankelijk van je kennis en ervaring.  
✓ Extra vakantiedagen vanaf 35 jaar, terugbetaling woon-werkverkeer.  
✓ Een gezellige werkomgeving bereikbaar met het openbaar vervoer.  

Wat je meebrengt… 
✓ Jouw (ortho)pedagogisch diploma.  
✓ Zin voor initiatief en een flexibele ingesteldheid.  
✓ Jouw creatieve handen en denkwijze.  
✓ Het sociale beestje in jou dat zowel zelfstandig als in groepsverband kan werken.  
✓ Bereidheid of immens veel zin om mee te gaan op het 5-daagse zomerkamp.  

 
Interesse… 
Stuur je cv en motivatiebrief naar sollicitaties@hagewinde.be.  
Meer info? Contacteer Lia Buys via het nummer 0476/78.14.74 of via lia.buys@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.  
 

Begeleider 
dagopvang  
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