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Vacature in Indigo, cluster verblijf binnen het OVBJ Beaufort. 

 
Beaufort ziet het als haar belangrijkste opdracht dat jongeren en gezinnen na de opvang en begeleiding 
in staat zijn om hun taken en problemen op een bekwame manier aan te pakken. We vertrekken van 
het geloof in het eigen kunnen, de eigen talenten van elk kind, elke jongere en ouder(figuur) met wie 
we samenwerken en er is nauw overleg met de context. 
 

Indigo (afdeling Sombekedries ) voorziet in verblijf voor 20 jongeren en de begeleiding van hun gezin. 
Jongeren tussen 12 en 20 jaar worden opgevangen in de 2 horizontale  leefgroepen Via en Scala. 
 
Wij zijn op dit moment op zoek naar een Nachtbegeleid(st)er in het kader van een 
arbeidsovereenkomst onbepaalde duur. Deze overeenkomst gaat in zo snel als mogelijk.  

 

LIA vzw werft aan 
 

Nachtbegeleid(st)er 
arbeidsovereenkomst onbepaalde duur 

34,2u /38u (90%) 

 
1. Kernopdracht van de functie 

 Als nachtbegeleider van Scala sta je in voor de begeleiding en opvolging van de 
jongeren tijdens de nacht (max. 20 jongeren). 
 

2. Plaats in de organisatie 

 De functie valt onder de rechtstreekse leiding van de hoofdbegeleider van de 
adolescentenwerking Scala. 

 
3. Taakomschrijving 

 Begeleiding van de jongeren i.f.v. het creëren van een zo optimaal mogelijke nachtrust. 

 Aandacht voor de algemene lichaamshygiëne en medische verzorging. 

 Begeleiden van aantal ochtend- en avondsituaties vooral in het weekend. 

 Controle uitoefenen op aanwezigheid van de pubers en adolescenten. 

 Zicht houden op het hulpverleningsproces van de jongeren. 

 Verzorgen van overdracht, observatie en rapportage o.a. via nachtlogboek. 

 Uitbouw van een positieve samenwerking met de begeleiders van Scala en Via met 
aandacht voor: afspraken maken en respecteren, verantwoordelijkheidszin, hanteren 
beroepsgeheim, … 

 Verzorgen van de interne permanentie tijdens de nachturen. 
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4. Gevraagde competenties: 

 Je bent een bachelor of gegradueerde in de orthopedagogie of een gelijkwaardig diploma 
in een sociaal – agogische richting. 

 Je werkt vanuit de LIA kernwaarden : engagement, respect, transparantie, eigenheid en 
autonomie, samenwerking en open communicatie. 

 Je hebt kennis van en ervaring met de leertheoretische principes, de 
gedragstherapeutische en oplossingsgerichte technieken. 

 Je bent een teamspeler en kan ook zelfstandig werken. 

 Je bent stressbestendig, flexibel en kan moeilijke situaties hanteren. 

 Je beschikt over een wagen en rijbewijs B. 
 
 

5. LIA vzw biedt :  

 Een arbeidsovereenkomst onbepaalde duur 34,2u/38u (90%). 

 Indiensttreding voorzien zo snel als mogelijk. 

 Verloning volgens het barema B1C of B2A van PC 319.01 met overname van relevante 
anciënniteit. 

 Vast uurrooster: vooral weekendwerk (elke vrijdagnacht + tweewekelijks zaterdagnacht) 
en elke dinsdagnacht met aansluitend de vroege dienst op woensdag. 

 Plaats van tewerkstelling: Sombekedries 12, 9250 Waasmunster. 

 Een organisatie die werk maakt van kwaliteitsvolle en professionele hulpverlening. 

 Intervisie, individuele coaching en opleiding in een organisatie met 
doorgroeimogelijkheden. 

 
 

 Herken jij je in deze vacature en zie je deze functie als een opportuniteit binnen 
jouw professionele loopbaan, aarzel niet en mail jouw persoonlijke motivatie met 
CV vóór 30/09/2018 naar wim.depauw@vzwlia.be met vermelding in het 
onderwerp ‘vacature nachtbegeleider’. 

 Meer informatie over deze vacante functie is te verkrijgen bij Wim De Pauw  en Ivo 
Gijbels  - 052/46.95.34. 

 Deze vacature wordt intern en extern verspreid. 
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