
      vzw aPart 
Brandstraat 3, 9000 Gent 

                                                                     Website : www. vzwapart.be 

 

Vacature : Contract bepaalde duur voor de functie van multifunctioneel 

begeleider 50% (M/V/X) voor “de entiteit niet rechtstreeks toegankelijke 

jeugdhulp”,  team De Kerhoek 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 heeft een vacature voor een multifunctioneel begeleider in het team De 
Kerhoek. 
 
 
Omschrijving : 

 Je ondersteunt de jongeren in hun proces richting zelfstandigheid zowel op 
praktisch als op sociaal-emotioneel vlak 

 Je gaat mee op zoek naar een actieve en zinvolle tijdsbesteding voor de 
jongeren 

 Je biedt vaardigheidstraining aan met het oog op het emanciperen van de 
jongeren 

 Je speelt een actieve rol tijdens de bewonersvergadering en 
bewonersactiviteiten 

 Je ondersteunt de permanenties 
 

 
 
 Tijdsregeling : 



 Contract bepaalde duur tot 31 december 2021 met kans op verlenging 

 Jobtime van 19u/38u 

 Flexibele werktijdregeling met mogelijks avondwerk +permanenties 
 
 
 
Profielvereisten : 

 Sociaal pedagogisch diploma, minimum bachelorniveau (minimum ervaring van 
3 jaar) of gelijkgesteld door ervaring 

 Je hebt ervaring met de functie en de doelgroep  

 Je beschikt over communicatieve vaardigheden 

 Je beschikt over organisatorische vaardigheden 

 Je bent discreet 

 Je bent in staat om het gedachtengoed van gedeelde verantwoordelijkheid uit 
te dragen in het werken met jongeren en collega’s 

 Je bent stressbestendig 

 Je kan zelfstandig werken 

 Je kan samenwerken 

 Je staat open voor diversiteit 

 Complexe problematieken en situaties dagen je op een positieve manier uit om 
samen op zoek te gaan naar krachten en oplossingen 

 Je bent in het bezit van rijbewijs B  
 
 
 
Aanbod : 
 

 Verloning volgens functie in Paritair comité 319.01 met maximum barema B1C 
+premies voor avondwerk 

 Boeiende werksfeer 

 Inwerking en ondersteuning 
 

 
Plaats Tewerkstelling :  Kerhoek  31, te Lievegem 
 
Solliciteren : 
Contactpersoon : Info rond de jobinhoud te verkrijgen bij Roland Lambert, bereikbaar 
op het gsmnr 0498916575. 
Sollicitatieprocedure :  motivatiebrief + CV via mail  naar  ann.reed@vzwapart.be ten 
laatste op 21 januari 2021. 
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