
 
 
 
 

 

MFC Levenslust biedt deskundige zorg-op-maat aan jongeren bij wie de ontwikkeling en 

ontplooiingskansen op de helling komen te staan, zowel omwille van eigen kwetsbaarheden en 

kwetsuren als door een moeilijke opvoedingssituatie. We zien het als onze opdracht om opnieuw 

beweging te krijgen in wat vastgelopen is. We willen ook bijdragen tot een inclusieve samenleving 

waar er voor ieders eigenheid een gelijkwaardige plek is. We ondersteunen en begeleiden jongeren 

in het gestalte geven aan die eigen plek. We willen dit doen in nauwe samenwerking met zijn 

context(en). 

 

2 vacatures begeleider ondersteuningsteam  

 0,75VTE – onbepaalde duur 

WIE ZIJN WIJ? 

Het MFC huisvest verschillende verblijfunits. Deze bieden zorg, begeleiding en verblijf aan kinderen 
en jongeren met een licht verstandelijke beperking en/of gedrags- en emotionele problemen (6 – 
21jaar). In dit hulpverleningstraject zet geweld en destructief gedrag de relatie met begeleiding, 
andere jongeren en de context onder druk. Het ondersteuningsteam draagt bij aan het hanteerbaar 
houden van dit traject en aan het schokbestendig maken van de begeleidingsteams. Als 
ondersteuningsbegeleider word je opgeroepen bij noodsituaties of word je ingeschakeld bij 
escalerende hulpverleningstrajecten.  

 

WAT DOEN WIJ?  

Als deel van een permanentiesysteem, sta je in voor de ondersteuning van begeleiding tijdens 
noodoproepen van een verblijfunit. Je bent in staat tijdens moeilijke situaties het hoofd koel te houden 
en crisissituaties om te buigen. Je stimuleert op een positieve en opbouwende manier een 
preventieve en herstelgerichte werking samen met een verblijfunit. Je haakt aan in een verblijfunit 
wanneer begeleiding bijkomende ondersteuning in escalerende trajecten kan gebruiken.  
 

WIE BEN JIJ?  

Je beschikt over een bachelorsdiploma in een orthopedagogische richting of over relevante ervaring 
met het doelpubliek. 

Je bent een veelzijdig en gedreven bruggenbouwer die telkens opnieuw op zoek gaat naar 
mogelijkheden en kansen om trajecten van jongeren te deblokkeren. Je staat voor een geweldloze 
en verbindende werkwijze. Bij spanning blijf je veerkrachtig en stressbestendig. Je bent 
communicatief sterk en leergierig van aard. Je bent bereid tot reflectie en kan een metaperspectief 
innemen. 

  



 
 
 
 
Bijzonderheden 

- Je beschikt over een rijbewijs B 
- Je kan een attest van goed gedrag zeden – model 596.2 van maximaal 6 maanden oud 

voorleggen 
 

AANBOD  

- Contract onbepaalde duur – 0,75VTE + 0,25VTE bespreekbaar 
- Verloning PC 319.01 – volgens barema – maximaal B1c 
- Vakantiegeld en eindejaarspremie 
- Tussenkomst in woon/werkverkeer 
- Na 6 maanden aansluiting bij voordelenplatform You-P ( Benefits@work en Extra Plus) 
- Wettelijk verlofstelsel + extra verlofdagen op basis van leeftijd.  
- Een uitdagende job binnen een organisatie in volle beweging 
- Een ruim aanbod aan vorming en opleiding 
- Groen domein als plaats van tewerkstelling in het mooie Pajottenland 

 
PROCEDURE 

- Eerste selectie op basis van CV en motivatiebrief 
- Uitnodiging voor een eerste kennismaking door de coördinator Personeel en 

Organisatie 
- Op basis van het eerste gesprek stroom je door naar de volgende ronde: een gesprek 

met de coördinator Personeel en Organisatie en de Zorginhoudelijk Directeur  
 

VRAGEN?  

Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij de Zorginhoudelijk Directeur – dhr. Joeri Dujacquier: 

joeri.dujacquier@levenslustvzw.be   

 

INTERESSE? 

Is het bovenstaande profiel jou op het lijf geschreven? Aarzel dan zeker niet om jouw CV en 

motivatiebrief te verzenden naar solliciteren@levenslustvzw.be met referentie ‘OT2022-001’ 

en dit voor vrijdag 06.05.2022.   
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