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Vacature begeleider bij volwassenwerking Pleegzorg Vlaams-Brabant en 

Brussel, vzw 

Een leuk Leuvens Team zoekt een vervanger die bereid is om er onmiddellijk in te vliegen…. 

Een begeleider (80 %) (m/v) voor het begeleiden en ondersteunen van volwassen personen met een 
beperking en/of psychiatrische problematiek en hun omgeving in de regio Leuven-Tienen. 

Jobinhoud: 

 Mobiele en/of ambulante psychosociale begeleiding van volwassenen met een beperking 
binnen de Persoonsvolgende Financiering of Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening en dit 
in nauwe samenwerking met een vrijwilliger. 

 Het begeleiden van cliënten en inwonende vrijwilligers in een (gemeenschaps)huis van 
Pleegzorg. 

 Het begeleiden van volwassenen met een beperking of een psychiatrische problematiek die  
in een gastgezin of bij familie wonen. 

 Het ondersteunen van vrijwilligers en gezinnen in de verschillende woonvormen. 

 Binnen de begeleiding samenwerken met de betrokkenen uit het persoonlijk en 
professioneel netwerk van de cliënt. 

 Actief meewerken aan de bekendmaking van ons aanbod binnen deze regio. 

 Het voeren van intakegesprekken. 

Vereist: 

 Minimum Bachelor diploma met sociale, pedagogische, psychologische of paramedische 
oriëntatie. 

 Bij voorkeur ervaring in begeleidingswerk. 

 Zowel zelfstandig  als in teamverband  kunnen werken. 

 Rekening houden met sporadisch avondwerk. 

 Beschikken over een auto voor dienstverplaatsingen. 

Wij bieden: 

 Een contract van bepaalde duur (1 jaar) in een aangenaam en flexibel werkklimaat 

 Startdatum: onmiddellijk 

 Deeltijdse betrekking (80 %) 

 Vergoeding: maandloon volgens het barema B1C (Paritair Comité 319.01) 

 Maaltijdcheques 

 Vergoeding woonwerk verkeer en dienstverplaatsingen 

 Cambio autodelen 

 Plaats tewerkstelling: Tiensevest 17, 3010 Kessel-Lo 
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Solliciteren  

Bezorg uw motivatiebrief en CV ten laatste op 20/08/2021, aan Loes Vanden Berghe, 
teamverantwoordelijke volwassenen, Tiensevest 17, 3010 Kessel-Lo, 016.22.96.13 of via mail 
volwassenen@pleegzorgvbb.be 

 

Gesprek zal doorgaan op 26/08/21 te Leuven. 
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