
 

       Wordt dit jouw nieuwe werkplek? 

 

                                              
VZW Wagenschot vormt als Pedagogisch Centrum de draaischijf voor verschillende initiatieven op opvoedkundig en onderwijs 

vlak. Deze initiatieven richten zich naar jongeren en gezinnen waar gedrag- en emotionele problemen een rol spelen. 

PC Wagenschot zoekt voor MFC Wagenschot Eke:  

OPVOED(ST)ER V/M/X 

38u/week – onbepaalde duur 

Samen sterker in het creëren van kansen! 

Binnen PC Wagenschot kom je terecht in een pluralistische organisatie voor jongeren en jongvolwassenen met gedrags- en 
emotionele problemen. Wij streven er naar om samen op een methodische en zorgzame manier kansen te creëren met en voor 
onze jongeren.  

 
Voor onze campus MFC Wagenschot te Eke zijn we op zoek naar een gemotiveerde opvoed(st)er.  Opvoed(st)ers begeleiden de 
jongeren binnen (en buiten) de begeleidingseenheden (een 10tal jongeren). Onze doelgroep bestaat uit (vaak zwakbegaafde) 
jongeren met gedrags- en emotionele moeilijkheden tussen 11 en 25 jaar. We leggen de nadruk op het versterken van hun 
emotionele en communicatieve vaardigheden. Je krijgt binnen een gefaseerde werking de kans om jongeren te begeleiden binnen 
huishoudelijke taken, koken, zelfstandigheidtraining, trainen van sociale vaardigheden, activiteiten en vrije tijd.  
 

Wie zoeken we?  

▪ een opvoed(st)er met een groot hart voor jongeren in problemen, gepassioneerd voor de doelgroep  
▪ schaart zich achter de missie en visie van PC Wagenschot  
▪ kan werken met de specifieke informaticatoepassingen  
▪ heeft ruime kennis van de actuele orthopedagogische principes  
▪ diplomavoorwaarde: is bij voorkeur in het bezit van een menswetenschappelijk diploma of bereid dit te behalen  
▪ is in het bezit van een rijbewijs type B   
▪ is bereid tot avond- en weekendwerk  
▪ beschikt over voldoende zelfinzicht  
▪ is bereid tot permanente bijscholing  
▪ is bereid te participeren aan fondsenwervingsactiviteiten  
 

Ben jij dé persoon die we zoeken om mee te werken binnen onze waarderende omgeving? 
In ruil voor talenten bieden we je: 

Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (voltijdse functie 38u/week) – verloning conform regelgeving Barema PC 

319.01. Tewerkstelling in een enthousiast team, met mogelijkheid tot opleiding.   

Solliciteren: 

Stuur uw sollicitatiebrief en CV voor 12 oktober naar vacatures@wagenschot.be met als mededeling ‘opvoed(st)er MFC 

Wagenschot’. 
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