ONDERSTEUNENDE BEGELEIDING
BRUSSELSESTEENWEG 78
3020 HERENT

016 84 67 33
dob@alba.be

Gezocht: Stapbegeleiders (m/v/x) voor jongeren & jongvolwassenen
Heb jij naast je liefde voor natuur, avontuur en stappen ook voeling met jongeren? Lijkt het iets voor jou
om een aantal weken of maanden in het buitenland te gaan stappen met een jongere? Wil je graag jouw
passie voor natuur delen met een jongere? Word je al helemaal enthousiast van te slapen in de ongerepte
natuur in een tentje, te koken op een vuurtje en te stappen met een rugzak in een prachtige omgeving?
Of ken jij iemand die dit graag zou willen doen?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Alba vzw biedt jongeren tussen 16 en 25 jaar individuele onthemingsprojecten aan, “ver van huis” en
“op eigen kracht”. De projecten duren doorgaans tussen 2 en 3 maanden. De jongere in kwestie wordt
gevraagd om, met respect voor elkaar en de omgeving, samen met de stapbegeleider, te stappen,
zonder gsm of muziekspeler.
Jouw profiel











je kan je vinden in de missie en visie van Alba en draagt deze mee uit
je bevindt je in een stabiele levensfase en hebt voldoende mentale ruimte
je hebt inzicht in je eigen functioneren, je krachten en je valkuilen
je staat open voor de leefwereld van jongeren
je hebt humor en relativeringsvermogen, je bent soepel en vastberaden
je bewaakt je eigen grenzen
op tocht sta je naast de jongere en ben je jezelf
je hebt interesse in en respect voor de natuur
je kan je voor een langere periode vrijmaken voor een eenmalig project
je kan een uittreksel uit het strafregister ‘Model 596.2’ voorleggen

Wij bieden





een arbeidscontract voor de duur van je engagement
samenwerking met en coaching door een ervaren team
vormingsdagen en uitwisseling met andere begeleiders
een warme sfeer en werkomgeving

Ben je nieuwsgierig naar onze werking en wil je meer informatie: www.alba.be/ondersteunendebegeleiding/onthemingen-oikoten/
Of neem contact op met Kim (0477 877545) of Jolien (0498 878043).
Wil je je kandidaat stellen om stapbegeleider te worden? Stuur dan je CV en een motivatiebrief voor 13
december naar stef.smits@alba.be
Je wordt uitgenodigd in de week van 10 januari 2022
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