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VACATURE 
OPVOEDER

MFC De Kindervriend staat in voor de zorg, begeleiding en ondersteuning van kinderen en jongeren met 
een lichte, matige of ernstige verstandelijke beperking en hun context in regio Zuid-West-Vlaanderen.  We 
bieden verschillende ondersteuningsvormen aan: verblijf, dagopvang en ambulante of mobiele begeleiding, 
dit zowel binnen rechtstreeks, als niet rechtstreeks toegankelijke hulp.

De Functie

Wij zijn steeds op zoek naar nieuwe, enthousiaste collega’s. Concreet zoeken we momenteel een opvoeder 
voor  een tijdelijke vlinderfunctie (28,5 uur), die onmiddellijk kan starten.  Daarnaast maken we gebruik van 
een wervingsreserve voor toekomstige opdrachten.

Wat houdt de functie opvoeder in?

- Zorgen voor een warm en positief klimaat in de leefgroep, met de klemtoon op zelfredzaamheid en 
stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen en jongeren.

- Verantwoordelijk voor het uitvoeren van het hulpverleningsplan van het kind of de jongere.
- Actieve inbreng in leefgroepbesprekingen, MDO’s of teambesprekingen.
- Bijhouden van logboek en dossier.
- Signalen bespreken met de pedagoog, teamcoördinator  en/of maatschappelijk werker.
- Vlotte communicatie met de ouders.
- Respectvol uitvoeren van zorgkundige handelingen.

Wie zoeken wij?

- Je werkt graag met de doelgroep kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking.
- Je hebt een bachelor of graduaatsdiploma opvoeder of een diploma leefgroepenbegeleider.
- Je bent flexibel, verantwoordelijk en empathisch.  
- Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.
- Je bent bereid tot avond- en weekendwerk.
- Je bent onmiddellijk beschikbaar.
- Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

Wat mag je van ons verwachten?

- Wij bieden een tijdelijke job met mogelijk kans op verlenging, in een boeiende, open organisatie in 
een groene omgeving.  We dagen je uit om het beste van jezelf te geven voor en met de kinderen 
en jongeren die hier verblijven en hun context.

- We zetten in op jouw ontwikkeling door een aantrekkelijk VTO-beleid.
- Tewerkstelling in Rollegem
- Verloning volgens PC 319.01, vergoeding woon-werk-verkeer (fiets, trein, auto)

Solliciteren? 

Wil jij graag als opvoeder aan de slag in MFC De Kindervriend?  Mail dan zo snel mogelijk met je sollicita-
tiebrief en CV naar valerie.depraetere@kindervriend.be.  Voor meer info kan je ook bij Valerie Depraetere 
terecht op het nummer 056 24 57 87.


