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Vacature contextbegeleider vervangingscontract zwangerschap met een jobtime van 30.4u 

in de Bijzondere Jeugdbijstand (PC 319.01) M/V/X 

 
Organisatie 
 
vzw aPart, met maatschappelijke zetel in de Brandstraat 3 te Gent, richt zich op kinderen, jongeren 
en (jong)volwassen 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. 
 
Vzw aPart heeft een vacature oor contextbegeleider voor haar team “De Betsberg”, Meerstraat 34, 
te Oosterzele. 
Als contextbegeleider sta je in voor begeleiding van de context van de jongeren en in de context. 
 
Omschrijving : 

 Contextbegeleiding (gezin, familie, netwerk, school, werk, vrije tijd) 

 Mee ontwikkelen en opvolgen van een geïndividualiseerd hulpverleningstraject 
 
 Tijdsregeling : 

 Vervangingscontract (zwangerschap) jobtime 30,4u/38u 

 Flexibele arbeidsregeling met occasioneel avond- en weekendwerk 

 Inschakeling in een beurtsysteem van de ondersteunende permanentieregeling 
 
Profielvereisten : 

 Ervaring met de functie en de doelgroep 

 Flexibele werktijdregeling met occasioneel avond-of weekendwerk 

 Inschakeling in een beurtsysteem van de ondersteunende permanentieregeling 

 Sociaal pedagogisch diploma, minimum bachelorniveau min 3 jaar ervaring 

 In bezit van een rijbewijs B en kunnen beschikken over een auto 

 Zelfstandig kunnen werken  

 Ingesteld zijn op samenwerking 

 Talenkennis is een pluspunt 
 

 
Aanbod : 

 Verloning volgens diploma in PC 319.01 met een maximum barema b1c+premies voor 
weekend en avondwerk  

 Relevante opgebouwde anciënniteit wordt meegenomen 

 Indiensttreding zo vlug mogelijk 

 Boeiende werksfeer 

 Inwerking en ondersteuning 
 
Plaats Tewerkstelling : De Betsberg, Meerstraat 34, te Oosterzele. 
 



 
 
Solliciteren : 
Contactpersoon: bijkomende informatie te verkrijgen bij Dirk Aelterman(teamverantwoordelijke  De 
Betsberg – bereikbaar op het nummer 0498916574)  
Sollicitatieprocedure:motivatiebrief + CV via mail  naar ann.reed@vzwapart.be  Personeelsdirecteur  
ten laatste op 2 december 2019. 
 
 


