
      vzw aPart 
Brandstraat 3, 9000 Gent 

                                                                      

Vacature multifunctionele groepsbegeleider in de Bijzondere Jeugdbijstand   

contract bepaalde duur met een jobtime van 50% (PC 319.01) M/V/X voor het 

team De Kerhoek 

Wil je samenwerken in een team met vizier op vooruit? 
Wil je meebouwen aan een verbindend en positief leefklimaat voor 
maatschappelijk kwetsbare jongeren en hun context? 
Dan ben jij de persoon die wij (jongeren en team) nodig hebben!  
 
 
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. 
 
 
Wie zijn wij?  

• Een wooneenheid met jongens tussen 14 en 18 jaar volgens het CANO principe 

• Een team dat blijvend kansen en mogelijkheden ziet waar andere reeds 
dreigden op te geven 

• Wij zijn vasthoudend en aanklampend 
 
 
Wie zoeken we?  

• Iemand met ‘goesting’  

• Die zich inzet voor wij in plaats van zij    

• Met een herstel- en krachtgerichte mindset en daadkracht   

• Die beschikt over sterke verbindende communicatieve vaardigheden 

• Reflectieve vaardigheden  



• Met ervaring in individuele begeleiding binnen een groepssetting 

• Iemand die vanuit zijn eigen krachten verandering creëert 

• Iemand die samen mét jongeren activiteiten organiseert  

• Iemand die processen kan voeden op de verschillende levensdomeinen (gezin, 
school, werk, vrije tijd,…) 

• Een zelfstandige teamspeler  
 
 
Tijdsregeling : 

• Contract bepaalde duur vanaf 1 augustus tot 31 december 2022 (jobtime 19u) 
in een volcontinu uurrooster (weekendwerk, nachten, dag-avond, dag,…) 

 
 
Profielvereisten : 

• Het hebben van ervaring in het werken met jongeren met een maatschappelijke 
kwetsbaarheid is een must, in het bezit zijn van een sociaal pedagogisch 
diploma is een pluspunt.  

• Iemand die wil meedraaien in ons permanentiesysteem. 

• In bezit van rijbewijs B en kunnen beschikken over een wagen. 
 
 
Aanbod : 

• Verloning volgens functie in barema B1c in PC 319.01 met premievergoedingen 

• Uitdagende en boeiende werksfeer 

• Inwerking en ondersteuning 
 
 

 
 
Plaats Tewerkstelling : Team De Kerhoek, Kerhoek 31 te Lievegem 
 
Solliciteren : 
 
Sollicitatieprocedure : motivatiebrief + CV via mail naar Stefanie Cuypers 
teamverantwoordelijke   stefanie.cuypers @vzwapart.be ten laatste op 30/6/2022. 
Voor vragen rond de functie kan u ook steeds contact opnemen met Stefanie 
Cuypers op het nr.093727590. 
 
 


