
 

 

    vzw aPart 
Brandstraat 3, 9000 Gent 

                                                                     Website : www. vzwapart.be 

 

Vacature Teamverantwoordelijke (contract onbepaalde duur jobtime 75% ) in 

de Bijzondere Jeugdbijstand (PC 319.01) M/V  voor de entiteit Ondersteuning 

Jeugdhulp (onthemende projecten ( Albezon), boerderij-ervaringsprojecten- 

time-out projecten met overnachting, ervaringsprojecten vanuit  Oudenaarde) 

 
Organisatie : 
vzw aPart met maatschappelijke zetel in de Brandstraat 3 te Gent is werkzaam in de 
sectoren Onderwijs en Welzijn en begeleidt jongeren in verschillende projecten. 
Vzw aPart heeft een vacature van teamverantwoordelijke voor de “entiteit  
Ondersteuning Jeugdhulp”. 
De teamverantwoordelijke staat in voor de dagelijkse leiding van zijn/haar team en de 
operationele werking ervan. 
Hij/zij denkt mee rond de uitbouw van de totale organisatie.  
De teamverantwoordelijke behoort tot het middenkader en legt verantwoording af 
aan de directie. 
 
Jobinhoud : 
 

 Je coacht teamprocessen 

 Je bent verantwoordelijk voor de aanmeldingen 

 Je neemt deel aan intern en extern overleg 

  Je bent verantwoordelijk voor de infrastructuur van de site(s) en het 
organisatorisch boerderijwerk. 

 Je bent  verantwoordelijk voor de afstemming met de bewoner van de Boon en 
andere gebruikers 

 Je bent verantwoordelijk voor de  dagdagelijkse financiën ( o.a. kassa) binnen 
de “entiteit Ondersteuning Jeugdhulp” 



 Je bent verantwoordelijk voor de administratie (o.a. personeelsadministratie, 
opvolgen registratie o.a. Binc, …) 

 Je stemt af rond crisisnetwerk met de crisisbegeleider 

 Je signaleert sterktes en zwaktes in de werking en stuurt bij waar nodig. 

 Je denkt binnen vzw aPart mee over visie en de vertaling ervan naar de praktijk 
van het team. 

 Je geeft noden en vragen door aan de pedagogisch directeur rond vorming, 
trainingen en opleiding van medewerkers 

 Je neemt deel aan sollicitatiegesprekken binnen de entiteit “Ondersteuning 
Jeugdhulp” samen met de personeelsdirecteur 
 

 
 
  Profielvereisten : 

 Je bent in bezit van een sociaal pedagogisch diploma minimum bachelor met 5 
jaar ervaring of gelijkgesteld door ervaring 

 Je hebt voeling met de natuur (fauna en flora als middelen om jongeren 
individueel te begeleiden) 

 Je kan omgaan met de positie als brug tussen het team en de directie 

 Je zorgt voor verbinding tussen de noden en wensen van het team en de 
directie 

 Je beschikt over organisatorische vaardigheden 

 Je beschikt over communicatieve vaardigheden 

 Je beschikt over hulpverlenende vaardigheden 

 Je beschikt over coachende vaardigheden 

 Je kan een team leiden en enthousiasmeren 

 Je bent dynamisch, kritisch en participatief ingesteld 

 Je kan planmatig werken 

 Je kan zelfstandig werken maar je bent ook een uitgesproken teamspeler 
gericht op samenwerking 

 Je bent flexibel en toch vasthoudend waar nodig 

 Je bent stressbestendig 

 Je hebt zicht op de ontwikkelingen binnen de sector 

 Je bent meerzijdig partijdig naar het team en de totale organisatie 

 Je bent discreet 

 Je beschikt over een rijbewijs B 
 
  Tijdsregeling : 

 Contract onbepaalde duur (75%) 

 Verloning in paritair comité 319.01 barema B1b ( barema kan op termijn 
verhoogd  naar B1a)  

 Geen weekendwerk en avondwerk (occasioneel tijdens het aardbeienseizoen) 

 Indiensttreding zo vlug mogelijk 
 
 
Plaats Tewerkstelling : De Boon, Beekstraat 40, 9031 Drongen 
 
 
 



Solliciteren : 
Contactpersoon: bijkomende info te verkrijgen bij Ann Reed ( Personeelsdirecteur  
0474/929617)  
Gelieve te solliciteren tegen 20 mei 2019 via mail  naar  ann.reed@vzwapart.be. 
De sollicitatiegesprekken zullen doorgaan in de week van 24 mei 2019. 
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