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Vacature :  vzw aPart zoekt een oplossingsgerichte en creatieve mobiele-
ambulante begeleider ( halftijds contract onbepaalde duur)  voor de regio Oost-
Vlaanderen om personen met een arbeidsbeperking te ondersteunen bij de 
zoektocht naar werk en om samen drempels bij of tijdens het werk weg te 
werken M/V.   
 
 
Organisatie   
vzw aPart, met maatschappelijke zetel in de Brandstraat 3 te Gent, richt zich op 
kinderen, jongeren en jongvolwassen in een kwetsbare situatie en het netwerk. 
We bieden, vanuit een geëngageerd samenwerken, tijdelijke ondersteuning en 
begeleiding op maat. 
We vertrekken vanuit de krachten en gaan in dialoog op weg naar verbondenheid 
met zichzelf en de samenleving. 
We zijn een sociaal ondernemende organisatie op het kruispunt van onderwijs, 
jeugdhulp, vrije tijd en zorg en werk. 
 
 
Tijdsregeling  

- Contract 19u/38u onbepaalde duur 
- Verloning volgens diploma in Paritair comité 319.01 (max barema B1c). 

 
 
Taken 

- Je biedt mobiele en ambulante begeleiding aan volwassenen met een 
arbeidsbeperking volgens de doelstellingen uit het trajectplan 

- Je verzorgt de projectadministratie: digitaal cliëntgegevens bijhouden. 
 
 

 
Profielvereisten 
     -    Je bent in bezit van een professionele bachelor menswetenschappelijk of  
           pedagogische richting minimum drie jaar ervaring of beschikt over relevante  
           ervaring 

- Je kan eigen verantwoordelijkheid dragen, je bent in staat zelfstandig 
beslissingen te nemen, zelf je agenda te plannen 

- Je kan en wil werken met een diverse groep van personen met een medische, 
mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale problematiek 

- Je bent goed in samenwerken zowel intern als extern. 



- Je zorgt voor een actieve en open communicatie met collega’s, coaches en 
andere betrokken stakeholders 

- Je kan onderhandelen met verschillende partijen; de persoon met de 
arbeidsbeperking, het netwerk van de cliënt, directies in bedrijven 

- Je handelt volgens een empowerende en inclusieve visie 
- Je bent een oplossingsgerichte motivator 
- Je beschikt over de nodige PC kennis : vaardig zijn met outlook, word, excel 

en algemene PC toepassingen          
- Je bent in bezit van een rijbewijs B. 

 
     Aanbod 

- Een dynamische en uitdagende werkomgeving waar ruimte is om te leren 
- Coaching op maat van de medewerker 
- Een afwisselende job met een verscheidenheid aan taken 
- De ruimte om je werk zo te organiseren dat dit een meerwaarde is voor de 

cliënt, de dienst en jezelf 
- Een laptop en werkgsm om je job uit te voeren 
- Mogelijkheid tot occasioneel thuiswerk. 

 
 
      Plaats tewerkstelling    

- Oost -Vlaanderen 
 
      Sollicitatieprocedure  

Info rond de vacature kan je verkrijgen bij Johan Vekeman, stafmedewerker  
(0494481471) 

Stuur je motivatiebrief + CV ten laatste tegen 20 augustus 2019 naar Ann 
Reed, Personeelsdirecteur  ann.reed@vzwapart.be 
De sollicitatiegesprekken zullen doorgaan op 5 september 2019. 
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