
 

 

 Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen biedt residentiële, ambulante en mobiele hulpverlening 

 voor de Bijzondere Jeugdzorg in het arrondissement Antwerpen en maakt deel uit 

 van de vzw Emmaüs, actief in de sector van de welzijns- en gezondheidszorg. 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen | Botermelkbaan 75 – 2900 Schoten | 03 680 25 84| www.jeugdzorgemmausantwerpen.be 

vzw Emmaüs | Edgard Tinellaan 1c - 2800 Mechelen | BE 0411.515.075 

Wij zoeken een jobstudent leefgroepbegeleider voor Begeleidingshuis Juno 
- Tokaido. 

Juno (Schoten) staat in voor de residentiële opvang en begeleiding van 59 kinderen en jongeren 
tussen 3 en 21 jaar. Naast jongeren die vanuit een problematische opvoedingssituatie (tijdelijk) 
niet meer in hun gezin kunnen verblijven, krijgen ook niet-begeleide Minderjarige Vluchtelingen 
hier een plek. In Juno is de werking onderverdeeld in Kits, Krinkel, Tokaido en Biz Ikki. 

Voor onze groep Tokaido (14-21 jaar) zijn wij op zoek naar enthousiaste studenten die onze 
drukke weekenddiensten mee willen ondersteunen samen met een vaste collega. 

 

Je functie 

 Samen met het team heb je een ondersteunde rol in de begeleiding van 20 jongeren in 
leefgroep en Kamertraining Tokaido. 

 Je begeleidt groepsactiviteiten, individuele momenten in samenspraak met het team. 

 Je kan flexibel ingezet worden voor de noden van de verschillende werkingen. 

 

Je profiel 

 Je studeert voor een bachelor of master in pedagogische, psychologische of sociale 
wetenschappen. 

 Je bent zelfstandig in het plannen en uitvoeren van opdrachten. 

 Je kan samenwerken in een team. 

 Je hebt zin om te werken met jongeren vanuit een krachtgerichte houding. 

 

Ons aanbod 

 Je studeert voor een bachelor of master in pedagogische, psychologische of sociale 
wetenschappen. 

 Je bent zelfstandig in het plannen en uitvoeren van opdrachten. 

 Je kan samenwerken in een team. 

 Je hebt zin om te werken met jongeren vanuit een krachtgerichte houding. 

 

Interesse in deze job? 
 
Solliciteren kan t.e.m. 12/12/2022 via www.jeugdzorgemmausantwerpen.be/mee-werken. 

 
Verdere vragen over de functie-inhoud kan je stellen aan Tim Coryn 
(tim.coryn@emmaus.be – 0470 22 82 34). 

http://www.jeugdzorgemmausantwerpen.be/mee-werken
mailto:tim.coryn@emmaus.be

