
 
 

Vacature tijdelijke Begeleid(st)er (m/v) voor Asap, unit Malpertuus 
 

MFC Combo is een Multifunctioneel Centrum binnen de Bijzondere Jeugdzorg. We staan in voor 81 begeleidingen van 
kinderen en jongeren en hun gezin. In vier verschillende units bieden we trajecten op maat aan.  

Elke medewerker in MFC Combo zet zich dagelijks creatief, ondernemend en krachtgericht in. Deze kernkwaliteiten maken 
het fundament uit van onze organisatie. 

Voor onze afdeling Malpertuus in Buken (Kampenhout), zijn we op zoek naar een creatieve en doortastende medewerker :  

Begeleid(st)er voor Asap, 75%, vervangingscontract 

 

Taakomschrijving  

- Groepswerking 
- Individuele begeleiding van enkele kinderen 
- Huiswerkbegeleiding 
- Gezins- en contextbegeleiding  
- Teamoverleg 
- Onderhouden contacten relevante hulpverleners 
- Inhoudelijke voorbereiding en verslaggeving van groepen, individuele en contextbegeleiding 
- Mee uitbouwen van de projectwerking 
- In een residentiële setting met avond-, nacht- en weekendwerk 

 

Profiel 

- Zelfstandig maar ook in team kunnen werken 
- Kennis van ontwikkelingspsychologie van kinderen  
- Kennis van opvoedingsondersteuning 
- Kennis van systeem- en contextueel denken 
- Integrale brede contextuele kijk 
- Taalgebruik, geschrift en woord aan cliënt kunnen aanpassen 
- Relatiegericht, kunnen verbinden 
- Analytisch vermogen 



- Probleemoplossend kunnen werken 
- Participatief kunnen werken, maximaal zeggenschap van de cliënt organiseren vanuit respect en vertrouwen. 
- Hanteren van de maatschappelijke opdracht 
- Werken volgens afspraken en procedures van het kwaliteitshandboek van MFC Combo 
- Toepassen van het Decreet Rechtspositie van de Minderjarige 
- Groepsprocessen hanteren 
- Leiding durven nemen in een groep 
- Creatief in uitwerking van methodieken 

 

Voorwaarden 

- Rijbewijs B 
- Blanco bewijs van goed gedrag en zeden (attest 2) 

 

Aanbod 

- 75% jobtime, in een variabel uurrooster met ook avond- en weekendwerk 
- Vervangingscontract, van 1 november tot en met 1 april 
- Barema B1C, PC 319.01 
- Solliciteren (CV en motivatiebrief) ten laatste op 23 oktober naar coordinatie.buken@mfccombo.be  
- Voor vragen, gelieve contact op te nemen met Liesbet Herrijgers (016/61.76.70) 
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