
   

     

BEGELEIDER  
(vervanging van minstens 1 maand, verlenging mogelijk) 

 
Geen enkel kind mag alleen opgroeien. Dat is waar we bij SOS Kinderdorpen België in geloven. Het is de 
droom waar we met z’n allen hard voor werken. Zodat kinderen die er alleen voor staan toch kunnen 
opgroeien op een veilige plek, met betrouwbare volwassenen die er altijd voor hen zijn. Dat doen we via 
kwaliteitsvolle projecten in jeugdhulp en ontwikkelingssamenwerking, die het kind centraal zetten. Voor 
onze werking voor jonge vluchtelingen zijn we op zoek naar een begeleider in het kader van een 
vervangingscontract voor een werkpercentage tussen 60 en 100%, in functie van jouw mogelijkheden en 
voorkeur. 
 
Hejmo biedt een nieuwe thuis aan 9 niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. De jongeren krijgen bij 
Hejmo ruimte om te groeien en zich te ontwikkelen. Ze worden gemotiveerd om een schools parcours uit 
te zetten, ze krijgen de kans om aan vrijetijdsbesteding te doen en om een sociaal netwerk uit te bouwen. 
 
Als begeleider draag je bij aan een nieuwe familiale omgeving waar deze jongeren gewoon weer jong 
kunnen zijn, ze tot rust kunnen komen en terug vertrouwen kunnen krijgen in zichzelf. Je staat onder de 
verantwoordelijkheid van de coördinator en maakt deel uit van een divers team. Binnen deze flexibele en 
enthousiaste groep wordt rekening gehouden met de talenten, noden en persoonlijke groei van elke 
collega! Zo worden bv. uurroosters opgesteld rekening houdende met je persoonlijke agenda. 
 
Jouw taken: 

 Je hebt oog en oor voor de behoeften, wensen, krachten, moeilijkheden van de jongeren, opdat 
de jongeren alle ontwikkelings- en ontplooiingskansen krijgen 

 Je ondersteunt de jongeren in het verkennen en het zich eigen maken van onze taal en cultuur; je 
werkt mee aan de uitbouw van hun netwerken  

 Je werkt met de hele groep en verzekert een zinvolle dagbesteding (opvolgen van school en 
huiswerkbegeleiding, deelname aan huishoudelijke taken, koken, samen op bezoek gaan, 
sporten) 

 Je bent verantwoordelijk voor de individuele begeleiding van minimum één jongere. Deze 
individuele begeleiding is zowel formeel (bv. afspraken, groeigesprekken, individuele 
ontwikkelingsplan in samenspraak met de voogd, andere teamleden en partners) als informeel 
(samen naar het centrum, samen koken...) 

 Je neemt deel aan wekelijkse teamvergaderingen, en extern overleg indien nodig (bv. met de 
school, met de voogd, andere belangrijke personen uit het netwerk van de jongere) 

 
Jouw profiel: 

 Je hebt een bachelordiploma orthopedagogie, sociaal werk of gelijkaardig domein, of een 
gelijkwaardige ervaring 

 Ervaring als begeleider in de sociale sector is een pluspunt, zeker in het werken met jonge 

vluchtelingen 

 Je beschikt over sterke sociale en communicatieve vaardigheden  

 Je kan structuur bieden met de nodige flexibiliteit 

 Je bent stressbestendig 

 Je hebt een cultuursensitieve houding en bent in staat om te reflecteren op je eigen 
referentiekaders en attitude 

 Je bent bereid ‘s avonds en in het weekend te werken volgens een roostersysteem, waarbij ook 
rekening wordt gehouden met je persoonlijke planning 



   

 Je beschikt over parate mondelinge kennis van het Nederlands; kennis van andere talen is een 
pluspunt 

 Je dient in het bezit te zijn van een attest van goed gedrag en zeden (model 2) 
 
Kandidaten met een migratieverleden worden uitdrukkelijk opgeroepen om te solliciteren 
 
We bieden: 

 Vervangingscontract van minimum één maand. Een positieve ervaring kan leiden tot een verdere 
tewerkstelling binnen het project! 

 Deeltijds 60% à 100%, in functie van jouw mogelijkheden en voorkeuren 

 Verloning volgens het barema 319.01 B2b of B1c (volgens diploma) 

 Dynamische en diverse collega’s en jongeren in de leefgroep! 

 Werkplaats: Kessel-lo (Leuven) 

 Start: asap 
 

Als deze uitdaging je interesseert, stuur dan vóór 27 maart 2022 je CV en motivatiebrief naar job@sos-
kinderdorpen.be met als onderwerp “vervanging begeleider Hejmo”. Meer informatie over SOS 
Kinderdorpen op www.sos-kinderdorpen.be. 
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