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Vacature PERMANENTEN voor ALBEZON 
(Les Cévennes, Frankrijk) jobtime 19u 

 
van 01/09/2022 tot 31/08/2024 

 
 

Organisatie 
Vzw aPart is een sociaal ondernemende organisatie op het kruispunt van onderwijs, 
jeugdhulp, vrije tijd, zorg en werk. Met een werking gericht op kinderen, jongeren en 

jongvolwassenen in een kwetsbare situatie en hun netwerk. 
We bieden, vanuit een geëngageerd samenwerken, tijdelijke ondersteuning en begeleiding 
op maat.  

Daarbij vertrekken we vanuit de aanwezige krachten en gaan, in dialoog, op weg naar 
verbondenheid met zichzelf en de samenleving. 

 
Voor onze entiteit in Frankrijk zoeken we ‘permanenten’. 
Albezon is een eeuwenoude boerderij in de Cévennes. Daar gaan individuele 

onthemingsprojecten voor 16- tot 20-jarigen uit de Jeugdhulpverlening door en, vooral in 
de zomermaanden, worden er vakantiereizen voor jongeren georganiseerd.  

 
We zoeken twee personen die, als gezin, al dan niet met kinderen, zich beiden voltijds 
engageren, in het kader van een vrijwilligersovereenkomst, om de dagelijkse werking in 

Albezon te verzorgen. 
 
 

Verantwoordelijkheden en taken 
 Drie jongeren per jaar een 10-tal weken in het gezin laten verblijven 

 Vakantiereizen en gasten onthalen 
 Gebouwen en tuin onderhouden 

 Meewerken aan de verdere uitbouw van de werking en de site 
 Transparant communiceren en overleggen met de verantwoordelijken in België  

 

 
Profiel 

 Onderschrijven van missie en visie van aPart 
 Ethisch omgaan met vertrouwelijke gegevens en zich houden aan het beroepsgeheim 

 Eén van beiden heeft een professionele bachelor in menswetenschappelijke of een 
sociaal-pedagogische richting én relevante ervaring of gelijkgesteld door ervaring 

 Een dynamische, creatieve en initiatiefrijke persoonlijkheid hebben 

 Beschikken over organisatorische vaardigheden  
 Zowel zelfstandig als in team kunnen werken, vanuit een participatieve houding 

 Duidelijk kunnen communiceren, zowel mondeling als schriftelijk 
 Beheersen van verbale en non-verbale methodieken  

http://www.vzwapart.be/


 Basiskennis van de structuren van de welzijnssector en specifiek de Integrale 

Jeugdhulp hebben 
 Contextueel kunnen denken 

 Stressbestendig en leerbereid zijn 
 Kunnen bemiddelen 
 Beheersen van de Franse taal  

 Kunnen beschikken over computervaardigheden  
 Eén van beiden is in bezit van een rijbewijs B 

 
 

Aanbod  
Eén van beide permanenten krijgt een arbeidscontract van bepaalde duur 19/38u, met 

verloning volgens PC 319.01 barema b1c . 
 
 

Tewerkstellingsplek 
Route de pied de Borne 48800 Prévenchères te Frankrijk. 

 
 
Sollicitatieprocedure  

Bij interesse stuur je een mail naar Bavo.Hebbrecht@vzwapart.be voor 30 november 2021.  
Infoavond op donderdag 2 december 2021 om 19.30u in vzw aPart Destelbergenstraat 61, 

9040 St-Amandsberg, graag je aanwezigheid bevestigen. 
Na de infoavond mail je motivatiebrief + CV van beide kandidaten naar Ann Reed 

personeelsdirecteur Ann.Reed@vzwapart.be voor donderdag 15 december 2021.  
De sollicitatiegesprekken op 5 en 6 januari 2022.  
Voor meer info kan je terecht bij Bavo Hebbrecht, Bavo.Hebbrecht@vzwapart.be..  

Graag steeds je telefoonnummer vermelden, voor een antwoord!  
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