VACATURE
BEGELEIDER kamer- en studiotraining
VERVANGINGSOVEREENKOMST VAN 75%
Huize Sint Augustus vzw verleent groeigerichte hulpverlening op maat aan kinderen, jongeren en hun context
die in het samenleven moeilijkheden ervaren op meerdere levensdomeinen. We zien het als onze missie om
jongeren, gezinnen en hun context hun eigen leven in handen te laten nemen in een positieve en veilige
leefomgeving, die voor hen waardevol is. Ze voelen zich verbonden met elkaar en met de samenleving en
nemen hierin hun verantwoordelijkheid op.
Binnen onze voorziening zijn we op zoek naar een begeleider voor onze kamer- en studiotraining met een hart
voor onze doelgroep en onze missie. We zoeken een enthousiaste teamspeler met plaats van tewerkstelling in
Zutendaal en/of Bilzen.
Functieinhoud
Jij bent iemand die op zoek is naar een job binnen een waardengedreven organisatie. HSA is in volle
ontwikkeling om binnen de bijzondere jeugdzorg gepaste antwoorden te kunnen en blijven bieden op de
actuele en toekomstige noden van onze jongeren en hun context. Je wordt onze begeleider binnen onze
modules kamertraining en studiotraining.
Je maakt actief deel uit van een tof en dynamisch team dat het tot zijn kernopdracht ziet om jongeren te laten
groeien in hun autonomie en zelfstandigheid. Om dit te bereiken kan je middels individuele begeleiding
jongeren stimuleren in hun ontwikkelingstaken op alle mogelijke levensdomeinen. Je vertrekt steeds vanuit de
hulpvraag, krachten en wensen van de jongere. Je werkt met en versterkt het eigen (professionele) netwerk
van de jongere.
Jouw profiel
 Je kan autonoom werken met een zichtbare loyaliteit aan de team- en organisatie visie
 Je hebt een hands on – mentaliteit, maar bent je steeds bewust van de impact van je eigen attitude
 Je bent een creatieve denker en niet bang om out of the box – voorstellen te doen
 Relativeringsvermogen is je niet vreemd
 Affiniteit met de doelgroep en hier bewust met het hart voor kiezen
 Je gelooft in eigen regie en participatie van je jongeren
 Vanuit een sterke basishouding kan je inspirerend, sturend en/of ondersteunend zijn om zowel het
samenleven als de ontwikkeling van de jongere positief en veilig te houden.
 Je kan goed omgaan met veranderingen die in je team en/of werking ontstaan na een gezamenlijk
denkproces waar je actief aan deelgenomen hebt.
 Avond- en weekendwerk schrikken je niet af

Ook onze jongere hebben we gevraagd naar hun ideale begeleider:
Wees geen ‘gangster’ maar wel een voorbeeld voor ons , kom spontaan naar ons toe om te vragen hoe het met
ons gaat. Sta niet boven ons staan maar zoek samen met ons. Heb een goed evenwicht tussen speelsheid en
ernst, zit ons niet te kort op ons vel. Wij houden van een humoristisch begeleider, een initiatiefnemer. Wees
respectvol en geef vanuit levenservaring een deftig antwoord op onze eigen levensvragen. Heb een open blik
en wees niet veroordelend.
Aanbod:
 We bieden je een 75% vervangingsovereenkomst. Je wordt verloond volgens het geldend barema
binnen het PC 319.01. Anciënniteit kan in rekening gebracht worden volgens de normen van het
Agentschap Jongerenwelzijn.
 Pandenstraat Zutendaal (studio- en kamertraining), in de toekomst locatie Eik (Bilzen).
Interesse?
Stuur uiterlijk voor 15 februari 2021 een mail met motivatiebrief en CV naar jobs@vzwhsa.be met vermelding
“Sollicitatie begeleider kamer- en studiotraining”.
Voor meer info mbt tot de job kan er contact opgenomen worden met Steffie Leeters, teamondersteuner, op
0492/15.42.39.

