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Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen zoekt een 

Nachtbegeleider Begeleidingshuis Juno 

“Dan  bak ik dadelijk een eitje voor je, maak jij je verder klaar voor vertrek?” 

Wil je er mee voor zorgen dat onze (kwetsbare) jongeren die op weg zijn naar zelfstandigheid een 

goede nachtrust hebben? Werk je graag zelfstandig en wil je van betekenis zijn in de bijzondere 

jeugdzorg? Lees snel verder en stel je kandidaat! 

 

Wat kan je verwachten? 

 Je krijgt zo snel mogelijk een 80% contract 

van bepaalde duur tot 31/07/2023 met een 

baremaverloning vastgelegd in PC 319.01. 

 Je ervaring wordt in rekening gebracht door 

overname van relevante anciënniteit. 

 Je wisselt 4 nachten af met 8 vrije dagen. Je 

werkt 2 weekends per maand. 

 Je maakt deel uit van een organisatie die 

werk maakt van kwaliteitsvolle professionele 

hulpverlening en vernieuwing, en een 

maatschappelijke rol opneemt. 

 Je krijgt een vergoeding voor woon-

werkverkeer met de wagen of fiets en een 

volledige terugbetaling voor openbaar 

vervoer. 

 We voorzien mobiliteit op maat voor elke 

medewerker (deelwagens, leenfietsen …). 

 Je kan groeien in een werkomgeving met 

aandacht voor overleg en teamwerking. 

 Je krijgt de mogelijkheid tot bijscholing en 

vorming via een gemeenschappelijk en 

individueel ontwikkelingspad en coaching 

op maat. 

 We zorgen voor een evenwicht werk-privé 

via een aantrekkelijke vakantieregeling met 

2 extra feestdagen en 2 extralegale 

vakantiedagen, flexibele recuperatie van 

overuren … 

In welke organisatie kom je terecht? 

Jeugdzorg Emmaüs is een stabiele en toonaangevende speler in de Vlaamse jeugdzorg. We 

werken dagelijks samen met kinderen, jongeren en gezinnen in kwetsbare situaties. Met een 

dynamische aanpak en hoogstaand aanbod laten we cliënten, medewerkers én partners groeien. 

Altijd in dialoog, altijd gefundeerd. 
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Tokaido heeft een leefgroep voor 6 jongeren die minstens 14 jaar oud zijn, met aandacht voor individuele 

begeleiding en ondersteuning en daarnaast een kamertraining voor 14 jongeren. Onze jongeren geven 

graag zelf een beeld van Tokaido, je vindt hun filmpjes 

hier: https://www.jeugdzorgemmausantwerpen.be/juno 

Jouw functie als nachtbegeleider 

 Je staat in voor de nachtopvang van onze 

jongeren.  

 Je zorgt voor een rustige en veilige 

omgeving. 

 Je waakt erover dat regels en afspraken 

nageleefd worden. 

 Een deel van de nacht slaap je. 

 ’s Ochtends begeleid je de jongeren tot aan 

hun vertrek naar school of andere 

dagbesteding. 

 Je overlegt met je collega’s tijdens de 

ochtendbriefing. 

  

  

  

Wie ben jij?

 Je communiceert helder met mensen met 

verschillende achtergronden. Kennis van 

andere talen dan het Nederlands is een 

pluspunt. 

 Je blijft rustig en alert in moeilijke en 

onverwachte situaties. 

 Je bent erg betrokken bij jongeren en hun 

leefomgeving. 

 Je slaagt erin twee leefgroepen ordelijk te 

laten verlopen. 

 Je bezit een diploma secundair onderwijs. 

 Bij voorkeur heb je ervaring in het werken met 

jongeren. 

 Je werkt zelfstandig. 

 Je bent bewust van jezelf. Je reflecteert over je 

eigen handelen in functie van je eigen groei. 

 Je hebt een groot gevoel voor 

verantwoordelijkheid. 

 

Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen wil in haar personeelsgroep de doelgroep waarvoor ze zich inzet zo goed 

mogelijk weerspiegelen. Ons medewerkersbeleid is gebaseerd op diversiteit en gelijke kansen. We selecteren 

medewerkers op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, 

seksuele geaardheid, religie, handicap of nationaliteit. 

https://www.jeugdzorgemmausantwerpen.be/juno
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Jouw werkplek 

Juno is gevestigd in de Botermelkbaan 75 te Schoten. 

Zorg jij als nachtbegeleider mee voor de toekomst? 

Solliciteer dan online voor 6/02/2023 via deze link. 

Vragen over de functie-inhoud kan je stellen aan Elke Horsten - elke.horsten@emmaus.be - 

0498/90.46.80 

https://ssl1.peoplexs.com/Peoplexs23/Vacancyportal/vacancy.cfm?PortalID=16350&vacancyID=1204155&preview=1
mailto:elke.horsten@emmaus.be

