
 
 
Vacature voor een halftijdse nachtbegeleid(st)er in Indigo – leefgroep VIA  

 
Indigo (met afdelingen in de Kasteelstraat en Sombekedries ) voorziet in verblijf voor 42 
kinderen/jongeren en begeleiding van hun gezin. We zien het als onze 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 dit steeds in 
nauw overleg met de context. Via is een gemengde leefgroep en begeleidt 10 jongeren vanaf 13 
jaar. 
 
Wil je deel uitmaken van deze innovatieve en uitdagende werking? Lees dan zeker verder! 
 
Wij bieden jou 

 De kans te werken in een dynamisch, enthousiast team van 8 medewerkers (6 begeleiders, 1 
huishoudster en 1 kokkin) die samen met jou de VIA werking verder willen uitbouwen en 
vormgeven 

 Een arbeidsovereenkomst halftijds van onbepaalde duur (19/38u) 

 Een variabel uurrooster met 3 nachten per week :tijdens de schoolperiodes start jouw dienst 
om 22uur, aansluitend doe je een “slapende” nacht en dan werk je tot 9 uur s’ morgens; in de 
vakantieperiodes kunnen er nachten ingepland worden vanaf 19 uur maar steeds in overleg. 

 Snelle indiensttreding, jouw werkplek is Sombekedries  nr 12 te Waasmunster 

 Aantrekkelijke verloning  met overname van relevante anciënniteit. 

 We zorgen voor een evenwicht privé –werk via een soepele vakantieregeling en flexibele 
recuperatie van overuren 

 Je wordt gedurende een bepaalde periode ingewerkt door Matthias Christiaens, de 
hoofdbegeleider van Via en door jouw ervaren collega’s 

 Een frisse, moderne werkplek 

 We voorzien een aantrekkelijk fietsplan via een leasingformule 
 

Jouw kernopdracht als nachtbegeleid(st)er in VIA: je staat in voor de begeleiding en opvolging 
van de jongeren van zowel Via als de adolescentenwerking Scala, gedurende de nacht (maximaal 
20 jongeren) 
 

Concreet wil dit zeggen:  

 Je begeleidt de jongeren i.f.v. het creëren van een optimale nachtrust 

 Je hebt aandacht voor de algemene lichaamshygiëne en medische verzorging 

 Je begeleidt de ochtend – en avondsituatie 

 Je oefent controle uit op de aanwezigheid van de pubers en adolescenten 

 Je houdt zicht op de hulpverleningsprocessen van de jongeren 

 Je verzorgt de overdracht , observaties en rapportage naar jouw collega’s 

 Je bouwt een positieve samenwerking uit met de beide teams  

 Je verzorgt de interne permanentie tijdens de nachturen 

http://www.beaufortvzw.be/nl/indigo/wie-zijn-we


 
 
 
Gevraagde competenties (*): 
 

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

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

 Je bent geboeid door het werken met jongvolwassenen en hun context 

 Je bent een teamspeler en kan ook zelfstandig werken. 

 Je bent stressbestendig, flexibel en kan moeilijke situaties hanteren. 

 je houdt van een spontane werksfeer en beschikt over een gezonde dosis humor en 
teamspirit 

 Je bent in het bezit van een rijbewijs B 
 

(*): niemand is perfect. We geloven in de groei van mensen en werken hier graag samen aan! 
 
 

 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 
4/09/2022 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 
Matthias Christiaens  - 052/46.95.34  

 Deze vacature wordt zowel intern als extern verspreid 
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