
VACATURE  
Functie: Student – Leefgroepbegeleider 
 
Campus Erembodegem 
Termurenlaan 28 – 9320 EREMBODEGEM 
 
Leefgroep: Schildpad 
 
Deeltijds contract van bepaalde duur (40%) 
Startdatum: 01/09/2022 

Einddatum: 30/06/2023 

 
Als erkende jeugdzorgorganisatie begeleiden we binnen Ruyskensveld 293 hulpverleningstrajecten. We bieden 
residentiële, ambulante en mobiele zorg op maat aan gezinnen, kinderen, jongeren en hun context. Om dit te kunnen 
realiseren kunnen we rekenen op 220 gemotiveerde en betrokken medewerkers. Onze vijf campussen zijn verspreid 
in Zuid-Oost-Vlaanderen (Erembodegem – Ronse – Maarkedal – Zwalm en Geraardsbergen). 
 
 

 Onze werking 
 
Het team waarin je terecht komt bestaat uit verschillende 
begeleiders en een contextbegeleider onder leiding van een 
hoofdbegeleider en met ondersteuning van de pedagogisch 
coördinator en coördinator. Binnen deze verticale leefgroep zal je 
jongens en meisjes van verschillende leeftijden begeleiden.  
 
Onze waarden Krachtgericht, Openheid, Verbondenheid, 
Empathie en Respect geven aan hoe we met elkaar, onze cliënten 
en samenwerkende partners omgaan. 

 
Hoe ziet jouw toekomstige job er uit? 
 

 Je staat in voor de individuele begeleiding van de kinderen binnen de leefgroep, rekening houdend met de 
afspraken en richtlijnen.  

 Je draagt bij aan de groepsdynamiek en het warme leefklimaat door je zorgende aanwezigheid. 

 Je stemt je taken af op de doelstellingen geformuleerd binnen het handelingsplan van de kinderen. 

 Je neemt initiatief, organiseert activiteiten en hebt aandacht voor het emotionele welbevinden van ieder kind. 

 Je biedt ondersteuning aan de leefgroep zodat de algemene leefgroepwerking kan worden gegarandeerd. 

 Vroege, late en nachtdiensten zijn mogelijk, zowel tijdens de weekdagen als het weekend. 

  
 Naar wie kijken we uit? 
 

 Je kan reflecteren en bent leergierig. 

 Je hebt mogelijks ervaring in de jeugdzorg, via werk of stage. 

 Je kan je vinden in onze visie als organisatie, en in de doelstellingen van de betrokken werking. 

 Je hebt reeds sociale vaardigheden in het werken met kinderen en jongeren ontwikkeld. 

 Je kan zelfstandig werken, maar bent ook een teamspeler. 

 Je houdt het hoofd koel in crisissituaties. 

 Je bent in het bezit van een relevant agogisch diploma of bent student in een relevante agogische opleiding. 

 Je wil je studies combineren met een job die nauw aansluit bij deze studies. 

 Je beschikt over een blanco uittreksel goed gedrag en zeden - model 2. 

 Je hebt bij voorkeur een rijbewijs B. 



Wat hebben we jou te bieden? 
 

 Uitdagende job in een zorgende en groeiende organisatie waar 
teamwerking centraal staat

 Contract van bepaalde duur, met mogelijkheid tot verlenging 

 Afwisselend uurrooster in een volcontinu systeem 

 Verloning volgens barema PC 319.01 
(https://www.som.be/thema/baremas) 

 Relevante anciënniteit kan overgenomen worden

 Groei- en ontplooiingsmogelijkheden 

 Werkplek die vlot bereikbaar is met het openbaar vervoer,  
maar ook beschikt over een ruime parking 

 Vergoeding woon-werkverkeer 

 Fietsvergoeding 

 Tussenkomst voor vervoer in dienstopdracht 

 Mogelijkheid tot verlenging contract binnen de Ruyskensveld-context 


 
 
Interesse?   
 
Stuur dan je motivatiebrief en CV ten laatste tegen 14/07/2022 door naar Nele De Boitselier (coördinator). 
Via mail : nele.deboitselier@ruyskensveld.be  
 
Kandidaten die niet werden gecontacteerd vóór bovenvermelde datum, werden helaas niet weerhouden. 
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ON: 0454 113 319 


