
 

 

 

 
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). 

 

 

VACATURE LEEFGROEPBEGELEIDER (m/v/x) 

onbepaalde duur – afdeling lager onderwijs 
 

 

Gemotiveerde en Enthousiaste Leefgroepbegeleiders   

 
Het begeleiden van kinderen en jongeren is jouw ding? Je bent een steun bij zowel moeilijke als fijne 

momenten? Crisissituaties brengen jou niet uit evenwicht? Dan is dit jouw kans om deel uit te maken 

van een super team!  

 

Jouw TAKEN als leefgroepbegeleider in een notendop:  

- Samen met je collega’s creëer je een warme leefomgeving voor de jongeren. Hierbij heb je 

oog voor het emotionele welbevinden van iedere jongere.  

- Je ondersteunt het dagelijkse leven in groep, waarbij je op een fijne en positieve manier zorgt 

voor de nodige structuur en routine.  

- De organisatie en begeleiding van groepsactiviteiten behoren tot jouw takenpakket. 

- Naast het leefgroepwerk ben je verantwoordelijk voor de individuele begeleiding van 1 à 2 

jongeren. Je hebt oog voor groeikansen en ontwikkelingstrajecten van de jongeren met als 

doel het bereiken van de doelstellingen van hun handelingsplan.  

- Op interne en externe overlegmomenten heb je actieve en constructieve inbreng.  

- Je vervult enkele administratieve taken zoals digitale verslaggeving, rapportage en 

dossierregistratie. De uitwisseling en verstrekking van informatie over individuele dossiers 

gebeurt op een professionele wijze.  

- Samen met je teamgenoten werk je in een volcontinu systeem, jullie voorzien 7 op 7 – 24u 

op24u aanwezigheid van een leefgroepbegeleider.  

 

 

PROFIEL 

- Diploma secundair specialisatie jeugd- en gehandicaptenzorg 

- Diploma volwassenonderwijs jeugd en gehandicaptenzorg 

- Bachelorsdiploma in een menswetenschappelijke richting zoals orthopedagogie of toegepaste 

psychologie 

- Je beschikt over aantoonbare kennis met betrekking tot een systemische/contextuele visie 



- Nieuwe Autoriteit/Geweldloos verzet zit je in de vingers 

- Ervaring met en kennis van doelgroep/pathologie is een pluspunt  

 

 

VAARDIGHEDEN  

- Je werkt waardegedreven vanuit de visie en missie van de organisatie 

- Professionele en teamgerichte basishouding waarin dialoog centraal staat 

- Kunnen leiden en begrenzen op een geweldloze manier.  

- Een crisissituatie benader je op een rustige en kalme wijze.  

- Organiseren en plannen van activiteiten klinkt jou als muziek in de oren. Je bent hierbij een 

trekker die jongeren kan motiveren om deel te nemen.  

- Je kan zelfstandig werken, waarbij je steeds bereid bent om bij te leren 

- Je communiceert op een vlotte en correcte manier, luistert actief, observeert an analyseert als 

de beste. 

 

PERSOONLIJKE KENMERKEN  

- Flexibel 

- Betrouwbaar: je komt regels en afspraken na 

- Zelfstandig en teamplayer at the same time 

- Sociaal geëngageerd 

- Oplossingsgericht  

- Professioneel en discreet  

- Zelfreflectief en leergierig.  

 

BIJZONDERHEDEN: 

- Je beschikt over een rijbewijs B  

- Je kan een getuigschrift van goed gedrag en zeden Model 2 voorleggen.  

 

AANBOD  

- Contract onbepaalde duur – 1VTE – deeltijdse tewerkstelling is 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 online kennismaking  

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

met de verantwoordelijke en psychologe van de leefgroep.  

 

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 ‘BEG2022-004’ en dit 

vòòr 06.05.2022.  

mailto:solliciteren@levenslustvzw.be

