
 

VACATURE 

        10/05/2021 

 
Beveiliger  

(Voltijds, tijdelijke opdracht voor 3 maanden juni-juli-augustus 2021) 

 

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 deel uitmaken van een stabiel en dynamisch team van professionele en gedreven collega’s 

Voor meer informatie kan je terecht op ‘www.mfcdehagewinde.be.’ 
 

De Hagewinde is een grote organisatie, actief in de regio Waas en Dender. Ze streeft ernaar 

maximaal in te gaan op de steeds veranderende zorgvragen van de kinderen, jongeren en hun 

context en zoekt daarom ook regelmatig nieuwe medewerkers met inzicht in en een hart voor 

deze doelgroep. 

 

De functie 
 

  

 Je staat in voor de bewaking van  goederen, gebouwen en het domein. 

 Als beveiliger binnen de organisatie bied je ondersteuning (reactief & preventief) aan groepen 

en het crisisinterventieteam bij agressie incidenten. 

 Opvolging alarmcentrales: brandbeveiliging, noodoproepen. 

 

Je profiel 
 

 Je bent in het bezit van een algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent. 

 Je beschikt over een blanco strafregister en een recent getuigschrift van goed zedelijk gedrag 

(type 2). 

 Je kan werken in een roulementsysteem met wisselende uren en weekendwerk. 

 Je bent stressbestendig, communicatief, werkt nauwgezet en methodisch. 

 Je werkt zelfstandig, discreet en kwaliteitsvol, volgens de vereiste procedures.  

 Je bent collegiaal en communiceert open met rechtstreekse collega’s en medewerkers van 

andere groepen of diensten. 
  

Het aanbod 
 
 Wij voorzien een tijdelijk contract van 38u/week voor een periode van drie maanden met 

onmiddellijke indiensttreding (juni tot en met augustus 2021). 

 Wij zorgen voor bijkomende opleidingen en introductie. 

 Je wordt opgenomen in de warme, deskundige en dynamische sfeer die bij De Hagewinde 

heerst. 

 Je verloning gebeurt volgens het barema van het VAPH. 

http://www.mfcdehagewinde.be/


 Je woon-werkverkeer wordt vergoed.   

 

Interesse?  
 
 

Solliciteer zo snel mogelijk (met CV en motivatiebrief) via mail naar: sollicitaties@hagewinde.be. 

Vermeld zeker ‘beveiliger’ als referentie bij jouw sollicitatie.  

 

Voor meer informatie over deze vacature kan je terecht bij Marleen Laureys (pedagogisch 

directeur), 09 337 89 00). 

mailto:sollicitaties@hagewinde.be

