
       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:  

1 Mobiele Begeleider V,M,X  
19u/week bepaalde duur tem 30/06/24 

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 Mobiele Begeleider.  
 
De Mobiele Begeleider staat in voor mobiele en/of ambulante begeleidingen binnen een op te volgen casus (jongeren en/of 

ouderbegeleiding). Je bent verantwoordelijk voor het begeleiden van de cliënt binnen zijn/haar ruimere context (jongere, 

ouders, school of een combinatie).  

Naast mobiele/ambulante begeleidingen neem je ook deel aan het project Tijdstap. Daarbinnen ben je verantwoordelijk voor 

enkele begeleidingsblokken binnen een schoolvervangend traject en de intensieve na begeleiding achteraf.  

Je werkt binnen een team van Mobiele Begeleiders, een Hoofdopvoeder en een Psycholoog. Het dagdagelijks werk doe je 

voornamelijk zelfstandig, je organiseert en plant je agenda met de nodige flexibiliteit. 

 

Wie zoeken we? Iemand die 

▪ Je schaart je achter de missie en visie van PC Wagenschot 

▪ Kan werken met de specifieke informaticatoepassingen 

▪ Is in staat tot het schrijven van verslagen en tot werken met handelingsplan.  

▪ Diplomavoorwaarde: bij voorkeur in het bezit van een menswetenschappelijk diploma of bereid dit te halen 

▪ Is bereid tot het leveren van avondprestaties 

▪ Beschikt over voldoende zelfinzicht 

▪ Is gepassioneerd voor de doelgroep 

▪ Is bereid tot permanente bijscholing 

▪ Is bereid te participeren aan fondsenwervingsactiviteiten 

▪ Is in het bezit van Rijbewijs type B & eigen wagen ter beschikking 

 
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 bepaalde duur 19u/week tem 30/06/2024 – verloning op Licentiaatsniveau Barema PC 319.01. 

Tewerkstelling in een enthousiast team, met mogelijkheid tot opleiding.  

Glijdende werktijd / Fietsvergoeding / Gunstig verlofregime 

Solliciteren: 

Solliciteren kan via mail naar vacatures@wagenschot.be  met CV en motivatie voor 9 februari. Graag als mededeling ‘Mobiele 

Begeleider’ gebruiken. De sollicitatie gesprekken zijn gepland op 16 en 22 februari. 
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