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Vacature :  contextbegeleider in functie van autonoom wonen (M/V) 
                    
 
 
Organisatie :  
vzw aPart richt zich op kinderen, jongeren en jongvolwassen in een kwetsbare 
situatie en het netwerk. 
We vertrekken vanuit de krachten en gaan in dialoog op weg naar verbondenheid 
met zichzelf en de samenleving.  
 
We bieden, vanuit een geëngageerd samenwerken, tijdelijke ondersteuning en 
begeleiding op maat. 
 
We zijn een sociaal ondernemende organisatie op het kruispunt van onderwijs, 
jeugdhulp,vrije tijd, zorg en werk. 
 
 
vzw aPart heeft een vacature van contextbegeleider in functie van autonoom wonen. 
Als contextbegeleider autonoom wonen sta je in voor de begeleiding van jongeren 
die zelfstandig (gaan) wonen en hun context. 
Het zijn jongeren met complexe hulpvragen en meestal met een geschiedenis in 
residentiële hulpverlening. 
 
Omschrijving : 

 Begeleiden van jongeren die zelfstandig wonen of daartoe plannen hebben 
zowel op praktisch vlak als op pyscho- sociaal vlak 

 Contacten met de context in functie van de jongeren en de uitbouw van een 
sociaal netwerk 

 Mobiele begeleiding in de leefomgeving 

 Samenwerken met de collega’s in kader van gezamenlijke opvolging van 
cliënttrajecten 

 Interne en externe verslaggeving met betrekking tot de cliëntsituaties. 
 
Tijdsregeling : 

- Voltijds contract  38u/38u 
- Verloning volgens diploma in PC 319.01 met maximum barema B1c 

 
 



- Contract bepaalde duur wordt opgesplitst in twee contracten : 
            *19u ter vervanging van zwangerschap (tot  vermoedelijk september  
              2020) 
 
            *19u ter vervanging van medewerker in loopbaanonderbreking tot  
              31 augustus 2020 

 
 
Profielvereisten : 

- Je beschikt over hulpverlenende vaardigheden 
- Je kan flexibel werken 
- Je kan omgaan met stress situaties 
- Je bent in bezit van een sociaal pedagogisch diploma, minimum 3 jaar   

ervaring 
- Je hebt ervaring met maatschappelijk kwetsbare jongeren  
- Je kan werken in teamverband 
- Je kan jongeren begeleiden bij administratieve taken en budgetten 
- Je kan zelfstandig werken 
- Je bent in bezit van een rijbewijs B  

 

 
Plaats tewerkstelling :  
Bevrijdingslaan 9  te Gent 
 
Sollicitatieprocedure :  
Mail je motivatiebrief + CV tegen 30 september 2019 naar  ann.reed@vzwapart.be. 
 
Voor bijkomende info over de sollicitatieprocedure kan je terecht bij Ann Reed, 
Personeelsdirecteur bereikbaar op het gsmnr 0474929617.   
Voor meer info over de inhoud van de job kan je terecht bij de teamverantwoordelijke, 
Silke Heiden bereikbaar op het gsmnr 0498133126. 

De sollicitatiegesprekken gaan door 2 oktober 2019 in de voormiddag. 
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