
 
 

 
Organisatie: De Wissel, Organisatie in de jeugdhulp en de samenleving in Vlaams-Brabant, afdeling De Rotonda 

zoekt verschillende 

 

    Residentiebegeleid(st)ers (80-100%) 
  

Enkele jongeren van Combo, Monte Rosa en Wissel hebben samen met Cachet hun verwachtingen voor 

een ideale begeleid(st)er omschreven. Herken je jezelf in deze omschrijving? Solliciteer dan zeker ;)   
 

  

  
 

 
Omschrijving: Wij bieden een job voor rasechte residentiebegeleid(st)ers in een fijne werkomgeving! 
 

• Als residentiebegeleid(st)er is het jouw opdracht om samen met de meisjes en de collega's een plaats te 
creëren waarin meisjes leren functioneren binnen veilige grenzen en tegelijkertijd aangesproken worden op 
hun krachten, hun verlangens en hun dromen.  

• De opdracht van de Wissel en dus ieder die er werkt vertrekt vanuit de rechten van het kind. Deze maximaal 
waarborgen is het kader waarbinnen we werken. 

• Je vertrekt hierbij vanuit het dagelijkse leven en de structuur van het gebeuren in de leefgroep. Door een 
enthousiaste houding daag je meisjes uit tot initiatieven.  

• Je neemt deel aan teamvergaderingen, intervisies, cliëntbesprekingen, …  

• Je team staat in voor een 7 op 7 dagen dragende werking. Dit betekent dat je vooral avonden werkt maar 



ook nachten en weekendwerk in je uurrooster verwerkt zitten.  

• Je krijgt de mogelijkheid tot bijscholing en deelname aan werkgroepen, afhankelijk van je eigen interesses. 

 

Profiel:  

• Gepassioneerd door de doelgroep en de kijk van de Wissel en CANO, verwoord in de waarden en de missie 

• In de  basishouding van een leefgroepbegeleid(st)er vinden we respect voor de jongere, veerkracht, een open 
mind en een lerende zelfkritische begeleidershouding erg belangrijk. 

• Ervaring met de doelgroep is aangewezen.  

• Minimum basisopleiding bachelor in menswetenschappelijke richting. De Wissel wil ook andere 
diploma’s/invalshoeken en ervaring bekijken die een toegevoegde waarde kunnen betekenen voor het werk 
en de organisatie. 

• Een creatieve opleiding wordt zeker naar waarde geschat. Een specifieke kennis, zoals bijv. informatica of 
talenkennis, maar eveneens een hobby die je passioneert, wordt gewaardeerd. Handen uit de mouwen en wat 
huishoudelijk technische kennis is ook welkom. 

• Betrokken in en geëngageerd voor een diverse en warme samenleving. 

• Vlot gebruiker van Office-toepassingen, sociale media en diverse communicatiekanalen. 

• Talenkennis: Nederlands (schrijven, lezen, spreken: zeer goed) – Frans (schrijven, lezen, spreken: goed) – 
Eventueel zelfs meer?  

• Rijbewijs B.  

 

Aanbod:  

• 1 contract onbepaalde duur, 1 contract bepaalde duur tot 31.12.20 en 1 contract bepaalde duur tot 
30.06.2021 

• Indiensttreding vanaf 01/09/2020.  

• Verloning volgens barema B1C, PC 319.01, met overname relevante anciënniteit 

• Jobtime: te bespreken tussen 80 en 100 %  

• Een boeiende en veelzijdige job met veel autonomie in kleine en enthousiaste teams binnen een dynamische 
en vernieuwende organisatie die groeikansen biedt en ruimte om talenten te ontwikkelen. 

• Permanente supervisie en vorming 

 

Sollicitatieprocedure:  
 

• CV en motivatiebrief via e-mail naar info@wissel.be t.a.v. Inge Van Kerckhove met in onderwerp "Sollicitatie 
Residentiebegeleider Rotonda"  

• Meer info? matias.beghin@wissel.be of 0491891238 en www.wissel.be 

• Uiterste sollicitatiedatum: 31/07/2020 

• Gesprekken worden gepland vanaf 01/08/2020 en gaan door in de Rotonda, Tervuursevest 110, Leuven of via 
digitale weg. 

De Wissel wil de samenleving zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van 
hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst, geloof of handicap. 

Je cv en brief of mail worden twee jaar bijgehouden door de personeelsdienst in functie van een wervingsreserve. De 
selectiecommissie krijgt inzage voor de duur van de aanwervingsprocedure. Daarna hebben enkel de personeelsdienst, 
de betrokken afdelingsverantwoordelijken en directie nog toegang. 

 

 


