
                                     Vzw aPart 

Brandstraat 3, 9000 Gent 
                                                                     Website : www. vzwapart.be 

 

Vacature voor een kok/kin contract onbepaalde duur (jobtime19u) in de entiteit 

“rechtstreekse toegankelijke jeugdhulp” voor het team De Totem M/V/X. 

 
Organisatie : 
vzw aPart met maatschappelijke zetel in de Brandstraat 3 te Gent, richt zich op 
kinderen, jongeren en jongvolwassenen 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 met maatschappelijke zetel in de Brandstraat 3 te Gent is werkzaam in 
twee sectoren Onderwijs en Welzijn en begeleidt maatschappelijk kwetsbare 
jongeren in verschillende projecten. 
Vzw aPart heeft een vacature voor de functie van kok/kokkin voor het team De 
Totem. 
 
Omschrijving : 

 Je staat in voor aangepaste, gezonde en afwisselende maaltijden voor 
kinderen, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met hun wensen, 
noden en gewoonten 

 Je organiseert de keuken 

 Je doet boodschappen 

 Je maakt de menuplanning op  

 Je onderhoudt de keuken en eetruimte 
  

 
 
Tijdsregeling : 

 Contract onbepaalde duur 19uur per week in een flexibele uurrooster 
 
 
 
 
 



Profielvereisten : 

 Je bent nauwkeurig en kan zelfstandig werken 

 Je hebt kennis van kooktechnieken 

 Je beschikt over organisatorische capaciteiten 

 Je kan vlot communiceren 

 Je kan omgaan met maatschappelijk kwetsbare jongeren 

 Je bent stressbestendig 

 Je bent discreet 

 Je spreekt en begrijpt de Nederlandse taal 
 

 
 
 
 
   Aanbod : 

 Contract, onbepaalde duur  jobtime 19u/week verloning Paritair comité 319.01 
barema L3 

 Zéér vlugge indiensttreding 

 Boeiende werksfeer 

 Inwerking en ondersteuning 
 
 

 
Plaats Tewerkstelling : vzw aPart : team De Totem, Berouw 138, 9000 Gent 
 
Solliciteren : 
Contactpersoon : bijkomende info te verkrijgen bij Ursula Jaramillo   
(teamverantwoordelijke De Totem ) bereikbaar op het gsmnr 0473756101 
Sollicitatieprocedure : motivatiebrief + CV  via mail  naar  Ann Reed 
(Personeelsdirecteur) ann.reed@vzwapart.be   
Solliciteren tegen 20 augustus 2020.   
 
 
Website www.vzwapart.be 
 
 
 

 
  

mailto:ann.reed@vzwapart.be
http://www.vzwapart.be/


      vzw aPart 
Brandstraat 3, 9000 Gent 

                                                                     Website : www. vzwapart.be 

 

Vacature Administratief medewerker A2  (Paritair Comité 319.01 Bijzondere 

Jeugdbijstand ) M/V 

 
Organisatie 
vzw aPart met maatschappelijke zetel in de Brandstraat 3 te Gent is werkzaam in 
twee sectoren Onderwijs en Welzijn en begeleidt jongeren in verschillende projecten. 
Vzw aPart heeft een tijdelijke vacature ( periode januari- september 2016)  voor een 
administratief medewerker.  
 
Omschrijving : 

 

  Je staat in voor het uitvoeren van administratieve taken o.a. (opmaken van 
verslagen voor vergaderingen, …) 

  Je staat in voor de verwerking van specifieke briefwisseling (kinderbijslag, 
mutualiteiten,…) 

  Je neemt inkomende telefoons aan, en verzorgt de dispatching 

  Je verzorgt de lay-out van interne en externe publicaties 

  Je staat in voor het klasseren van documenten 

  Je zorgt voor de behandeling van de inkomende en uitgaande post 

  Je geeft bestellingen door aan leveranciers 

  Je bereidt maandelijks de loonverwerking voor in samenwerking met het 
sociaal sekretariaat 

  Je staat in voor de boekhoudkundige verwerking (o.a. elektronische 
kasboeken ingeven in het boekhoudpakket) 

 Je helpt bij de organisatie of uitwerking van extra-activiteiten (Power Point 
presentatie, Personeelsfeest,…) 
 

 
Tijdsregeling : 

 Contract van bepaalde duur jobtime 30uur per week 
 



 
Profielvereisten :  
 

 Je bent minimum in het bezit van een diploma administratief medewerker A2 
niveau 

 Je het een zéér goede kennis en je kan vlot werken met : Word, Excel, Power 
Point 

 Je bent nauwkeurig en kan zelfstandig werken 

 Je kan met deadlines werken 

 Je beschikt over organisatorische capaciteiten 

 Je kan vlot communiceren 

 Je werkt vlot samen met andere medewerkers in het  administratief team 

 Je bent stressbestendig 

 Je bent discreet 
 
 
 
Aanbod : 

 Contract bepaalde duur, jobtime 30u/week. Verloning barema A2 administratief 
medewerker volgens diploma  barema PC 319.01 

 Zéér vlugge indiensttreding 

 Boeiende werksfeer 

 Inwerking en ondersteuning 
 

 
Plaats Tewerkstelling : vzw aPart : Brandstraat 3, 9000 Gent 
 
 
Solliciteren : 
Contactpersoon: bijkomende info te verkrijgen bij Ann Reed (verantwoordelijke 
Personeel - GSM : 0474/929617)  
Sollicitatieprocedure :  motivatiebrief +CV schriftelijk naar de Brandstraat 3, 9000 Gent 
of via mail  naar  ann.reed@vzwapart.be   
Solliciteren tegen 7 december 2015 
In dienst  januari 2016. 
 
Website www.vzwapart.be 
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