
 
 

 

Opvoeder gesloten zorgomgeving   
30u – 38u onbepaalde duur 

 

 

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.  

 

 

Wij zijn op zoek naar gemotiveerde opvoeders voor onze afdeling: 

Jouw functie  
 

 Je begeleidt jongeren met ernstige gedrags- en emotionele moeilijkheden binnen onze 

nieuwe prikkelarme, beveiligende en gesloten zorgomgeving. 

Jouw profiel 

 

 Je hebt een orthopedagogisch bahelor diploma of ervaring binnen de sector.  

 Ervaring met en inzicht in de doelgroep waarmee je zal werken is een grote meerwaarde.  

 Je beschikt over een fysieke, mentale en verbale stevigheid om met de doelgroep om te 

gaan. 

 Je kan autonoom werken maar je kan ook vlot samenwerken. 

 Je leert snel, bent creatief en houdt van out of te box werken.  

 Je bent communicatief naar de jongeren en naar collega’s.  

 Je vertrekt vanuit de sociaal emotionele ontwikkeling van jongeren. 

 Je kan en wil de persoons- en teamgerichte veiligheidstechnieken (PTV) hanteren of je 

bent minstens bereid je hierin te verdiepen en te trainen tot het niveau ‘expert’. 

 Je bent veerkrachtig en stressbestendig in crisissituaties. 

 Je kan omgaan met dreiging en agressie. 

 Je bent positief ingesteld en hebt een groot probleemoplossend vermogen. 

Het aanbod 

 

 Verloning volgens het barema van het VAPH 319.01. 

 MFC De Hagewinde biedt zowel parttime als fulltime mogelijkheden binnen het 24/7 

stelsel; contract onbepaalde duur. 

 Je werkt in de Poststraat in Lokeren en geniet van een vlotte bereikbaarheid (er is gratis 

parking, je werkt niet ver van het station, je werk is makkelijk te bereiken per fiets).  

 Je woon-werkverkeer wordt terugbetaald. 

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

heerst. 

Interesse om ons team te versterken? 
Stuur je CV en motivatiebrief naar sollicitaties@hagewinde.be. 

Vragen? Neem gerust contact op met Marleen Laureys (09/337.89.00). 
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