
 

VACATURE 

             2 maart 2021 

Opvoeder bij MFC De Hagewinde (zorggroep Nele), 
zwangerschapsvervanging 

 
MFC De Hagewinde ondersteunt kinderen en jongeren met gedrags -en emotionele problemen, autisme 
(ASS) en/of een mentale beperking. Zij en hun context kunnen er terecht voor zorg en ondersteuning op 
maat (dagopvang, verblijf, begeleiding aan huis,…).Werken bij De Hagewinde, dat is ook deel uitmaken van 

een team van professionele en gedreven collega’s met een hart voor onze doelgroep. Voor meer informatie 

kan je terecht op ‘www.mfcdehagewinde.be.’ 

De functie 
 
Je werkt in een zorggroep waar een tiental kinderen verblijven tussen 7 en 14 jaar oud met een 
uitgesproken gedrags- en emotionele stoornis. Je biedt deze kinderen dagelijkse ondersteuning op maat en 
je focust hierbij op de sterktes en aanwezige groeikansen bij de kinderen zelf. 
Je werkt samen met een team van opvoeders, in gedeelde verantwoordelijkheid met een gezinsbegeleider 

en de gezinsomgeving van de kinderen en je staat onder leiding van een zorgverantwoordelijke. 

Je profiel 
 

 Je hebt een (ortho)pedagogisch of  psychologisch diploma. 
 Je bent stressbestendig, flexibel en communicatief. 

 Anderen ervaren je als communicatief en sensitief. 
 Je staat stevig in je schoenen  
 Je hebt een probleemoplossend vermogen. 

 Werken in teamverband is voor jou geen probleem. 
 Je kan je flexibel opstellen. 
 Je hebt al wat ervaring en inzicht in de doelgroep waarmee je zal werken. 

Het aanbod 
 

 zwangerschapsvervanging 
o een contract van bepaalde duur voor 30.4 uren/week van 5 april 2021 tem eind november 

2021   
 Je krijgt een verloning volgens het barema van het VAPH. 
 Je werkt in de Poststraat 6 te Lokeren en geniet van een vlotte bereikbaarheid 

(auto-fiets-trein).  

 Je komt terecht in een warm, deskundig en dynamisch team. 
 Je woon-werkverkeer wordt terugbetaald. 

 

Interesse 
 

 Stuur uiterlijk voor 16/03 je CV en motivatiebrief naar sollicitaties@hagewinde.be. 

 Heb je eerst  nog vragen, neem dan gerust contact op met Suzan Sintobin 

(suzan.sintobin@hagewinde.be, 09/337.89.00)  
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