
      vzw aPart 
Brandstraat 3, 9000 Gent 

                                                                     Website : www. vzwapart.be 

 

Vacature voor een projectbegeleider( contract onbepaalde duur jobtime 
30,4/38) in het kader van de intersectorale prioritaire hulpvragen in de 
Bijzondere Jeugdbijstand (PC 319.01) 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, zorg en werk. 
Vzw aPart heeft een vacature voor projectbegeleider, waarbij je instaat voor het 
uitwerken en uitvoeren van een persoonlijk traject met maatschappelijk kwetsbare 
jongeren. 
 
 
Omschrijving : 
       
       Begeleidende taken : 

• Je organiseert en voert in samenwerking met de begeleiding, jongere en 
context een persoonlijk traject uit voor de jongere 

• Je houdt toezicht op het dagelijkse leven van de jongere tijdens het project 
• Je staat open voor- en je kunt je inleven in de belevingswereld van de jongere 
• Je bespreekt actief de ervaringen van de jongere en je gaat met hen op zoek 

naar andere invalshoeken 
• Je zoekt hoe je het netwerk van de jongeren maximaal kunt betrekken bij het 

project  
• Je signaleert problemen aan de pedagogische verantwoordelijke of 

teamverantwoordelijke. 



 
       Administratieve taken : 

• Je zorgt voor de nodige documenten vereist voor het project  
• Je houdt nauwkeurig de projectkosten bij 

 
    

Tijdsregeling : 
• Contract onbepaalde duur 30.4u/38u in een flexibele uurrooster (avond-, nacht-

en weekendwerk indien de situatie dit vereist) met premies. 
 
 
Profielvereisten : 

• Je hebt het vermogen om je gemakkelijk aan te passen aan veranderende 
werkwijzen, taken, verantwoordelijkheden, omgeving en gedragingen van 
anderen 

• Je hebt het vermogen om je een beeld te vormen van gevoelens, gedachten en 
behoeften van anderen en om daar je eigen houdingen communicatie op af te 
stemmen 

• Je hebt het vermogen om vraagstukken te beoordelen vanuit verschillende 
invalshoeken, om met originele en nieuwe ideeën en oplossingen te komen en 
om gevestigde denkpatronen te doorbreken  

• Je hebt het vermogen om actief en gemotiveerd samen met anderen tot een 
gezamenlijk resultaat komen 

• Je hebt het vermogen om op eigen verantwoordelijkheid risicovolle beslissingen 
te durven nemen in situaties die een direct optreden verwachten 

• Je hebt het vermogen om knopen te durven doorhakken ook wanneer de 
informatie beperkt is 

• Je hebt het vermogen om je eigen gedragsstijl aan te passen aan veranderende 
situaties 

• Je beschikt over de nodige communicatieve vaardigheden 
• Sociaal pedagogisch diploma, minimum bachelor niveau, ervaring minimum 3 

jaar 
• Rijbewijs B, kunnen beschikken over een wagen  

 
 
Aanbod : 

• Verloning  PC 319.01 met max barema B1c 
• Onmiddellijke indiensttreding 
• Boeiende werksfeer 
• Inwerking en ondersteuning 

 
 
Plaats Tewerkstelling :  
Standplaats :  Team De Kerhoek, Kerhoek 31, 9930 Lievegem 
 
Solliciteren : 
Bijkomende info te verkrijgen bij Ken Neirynck  (teamverantwoordelijke)  bereikbaar op 
het nr 0499697597 



Sollicitatiebrief+ CV  doormailen naar Ann Reed (personeelsdirecteur)  
ann.reed@vzwapart.be  ten laatste op 31 oktober 2019. 
 
 
 
 
Website www.vzwapart.be 
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