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

Vacature begeleider M/V/X jobtime 50 % voor de “entiteit Ondersteuning
Jeugdhulp” team De Boon.
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 van begeleider voor het team de Boon.
Jobinhoud :
• Het individueel en in klein groepjes begeleiden van maatschappelijk kwetsbare
jongeren op de boerderij
Taken opnemen eigen aan de boerderij (onderhoud van de boerderij,
verzorgen van de dieren)
• Het individueel begeleiden van projecten

Profielvereisten :
• Je bent in bezit van een sociaal pedagogisch diploma minimum bachelor met 3j
ervaring of gelijkgesteld door ervaring
• Je beschikt over groene vingers
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Je kan goed met dieren werken
Je hebt ervaring met het ervaringsgericht leren
Je beschikt over organisatorische vaardigheden
Je beschikt over communicatieve vaardigheden
Je beschikt over hulpverlenende vaardigheden
Je bent dynamisch, kritisch en participatief ingesteld
Je kan planmatig- en gestructureerd werken
Je kan zelfstandig werken maar je bent ook een uitgesproken teamspeler,
gericht op samenwerking
Je kan verbindend werken
Je bent flexibel en toch vasthoudend waar nodig
Je bent zeer stressbestendig
Je bent discreet
Je beschikt over een rijbewijs B

Tijdsregeling :
• Contract onbepaalde duur met een jobtime van 19 u per week
• Startdatum 1 oktober 2022
• Verloning volgens functie in paritair comité 319.01 met barema B1c
• Vast uurrooster
Aanbod :
• Inwerking en ondersteuning
• Boeiende werksfeer

Plaats Tewerkstelling : De Boon, Beekstraat 41 te 9031 Drongen

Solliciteren :
Contactpersoon: bijkomende info te verkrijgen bij Bavo Hebbrecht,
teamverantwoordelijke op het gsmnr 0474796437.
Motivatiebrief+ CV tegen 25 augustus 2022 naar Bavo. Hebbrecht@vzwapart.be

