
Vacature medewerker Ondersteunende Begeleiding (m/v) van vzw Alba 

 
Alba vzw is actief binnen de integrale jeugdhulp Vlaams-Brabant en Brussel. We organiseren diverse werkvormen 
voor kinderen, jongeren en hun context: herstelbemiddeling en herstelgericht groepsoverleg, alternatieve 
maatregelen (leerprojecten en gemeenschapsdiensten) en ondersteunende begeleiding (dagactiviteiten, 
staptochten, time-outs, korte ervaringsgericht trajecten). 
 
Voor de dienst Ondersteunende Begeleiding in Herent zijn we op zoek naar een medewerker ter ondersteuning 
van de time-out werking. 
 
We bieden een deeltijds contract (80%) van bepaalde duur tot maximum 31/12/2017 met verloning barema MV 1 
PC319. Indiensttreding zo snel mogelijk. 
 
We zoeken iemand met 

- diploma professionele bachelor in menswetenschappen 
- ervaring in het werkveld van de sociale profit, bij voorkeur in de jeugdzorg 
- interesse en flexibiliteit voor het begeleiden van de time-outs  
- kennis en inzicht in de leefwereld van jongeren 
- bij voorkeur wonend in de regio Leuven 
- bereidheid tot avond- en weekendwerk 
- rijbewijs B 
- bewijs van goed gedrag en zeden model 2 

 
Functieomschrijving: 
De begeleider werkt met en voor jongeren uit de jeugdzorg in een veelzijdige job.  
Hij/zij  

- staat per traject in voor intake, opstart, verloop en afronding van de time-outs 
- doet verkennende gesprekken  na aanmelding waarbij vragen/ verwachtingen van de verschillende 

partijen op elkaar afgestemd worden 
- ondersteunt de begeleider die samen met de jongere op pad gaat 
- overlegt en werkt samen met verwijzers en organisaties uit de jeugdzorg, de ouders en context van de 

jongere 
- rapporteert en registreert zorgvuldig en neemt administratieve taken op 
- neemt actief deel aan het permanentiesysteem, teamvergaderingen en taken in de dagelijkse werking 
- draagt bij in de ontwikkeling van visie, methodieken 
- werkt mee aan de uitbouw van de vrijwilligerswerking 
- is beschikbaar voor noodoproepen, kan omgaan met crisissituaties 
- neemt - als nodig -  ook taken binnen andere werkvormen op 

 
Competenties:  

- open communiceren en samenwerken 
- plannen en organiseren 
- probleemoplossend, creatief handelen 
- autonoom beslissingen nemen en zelfstandig werken 
- cliënt- en contextgericht werken 
- actief luisteren, bemiddelend onderhandelen vanuit meerzijdige partijdigheid 
- deontologisch handelen 
- zich flexibel inzetten 
- stressbestendig zijn 
- inzicht hebben in eigen functioneren en open staan voor feedback 

 
 
Uitgedaagd? Stuur dan je CV met motivatiebrief via e-mail naar marian.beyts@alba.be  voor 13/2/2017. We 
nodigen kandidaten die weerhouden zijn uit voor  gesprekken op 17/2 en 20/2 . 
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