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JOBSTUDENT OPVOEDER/BEGELEIDER – VOLTIJDS (M/V) (HOVE)  

periodes 4 tot 17 juli 2022 en/of 1 tot 14 augustus 2022 

 

Het Multi Functioneel Centrum Ritmica is tijdens de zomervakantie op zoek naar een gedreven 

jobstudent om het team te vervolledigen. Het opvoedersteam zorgen voor een stimulerende leer- 

en leefomgeving op maat van onze kinderen tijdens projecten,  activiteiten, eetbegeleiding, 

zorgmomenten, spel, sport,… maar ook op de kinderboerderij en tijdens uitstappen. Je zal flexibel 

worden ingezet binnen de verschillende leefgroepen.  

 

Gezocht profiel 

 

Je kan vlot werken in teamverband en hebt een flexibele en dynamische werkhouding. Je werkt 

graag met kinderen met een motorische problematiek, leerstoornissen en/of een 

autismespectrumstoornis, zowel individueel als in kleine groep.  

 

Vereiste studies:  

BSO 3de graad Verzorging 

TSO 3de graad Jeugd- en gehandicaptenzorg 

TSO 3de graad Sociaal Technische wetenschappen 

ASO 3de graad Humane wetenschappen 

 

Talenkennis: NEDERLANDS (zeer goed) 

Werkervaring: minimale ervaring is wenselijk (met kinderen) 

 

Jobgerelateerde competenties 

 

• Je kan een professionele werkrelatie uitbouwen met cliënten, waarbij je een gepast 

evenwicht vindt tussen afstand en nabijheid.  

• Je kan daarbij een basissfeer creëren, met voldoende structuur, veiligheid en uitdaging.  

• Je kan op een goedlachse manier omgaan met kinderen. 

• Je bent empathisch en gaat niet-veroordelend om met waarden en normen van cliënten 

en hun netwerk.  

• Je kan conflicten tussen cliënten hanteren.  

• Je staat open voor meningen en informatie vanuit andere disciplines en kan vanuit de eigen 

discipline een bijdrage leveren in het multidisciplinair team.  

• Afhankelijk van de vraag van cliënten, kan je het sociaal-pedagogisch plan uitwerken 

binnen de leefgroep.  
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Aanbod  

 

• Studentenovereenkomst voor de periodes van 4 tot 17 juli 2022 en/of 1 tot 14 augustus 2022 

• Tijdregeling: voltijdse regeling van 40u verspreid over 5 werkdagen 

• Dienstregeling: Dagwerk (hoofdzakelijk tussen 8u30 en 17u30)  

• Verloning conform wettelijke barema's van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen 

met een Handicap): PC 319.01 

• Plaats tewerkstelling: WOUWSTRAAT 44 - 2540 HOVE  

• Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine 

of handicap.  

 

Voordelen 

 

• Comfortabele werkomgeving, aangename werksfeer 

• MFC Ritmica is makkelijk bereikbaar met openbaar vervoer en voorziet fietsvergoeding 

• Wij werken in een groen kader, onder het motto "leer, lach, leef" 

• Persoonlijke en warme werksfeer  

 

Meer weten over Ritmica? Neem gerust een kijkje op onze website www.ritmica.be 

 

Verder verloop van aanwervingsprocedure 

 

Waar en hoe solliciteren?  

• Solliciteren is mogelijk tot en met maandag 30/05/2022 

• E-mail je CV en motivatiebrief t.a.v. Dhr Jokke Rombauts, via jobs@ritmica.be 

Met vermelding van ‘vacature jobstudent opvoeder’ 

 

Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij Roxanne Vergauwen of Zoë Berkmans,  

teamcoördinatoren van het opvoedersteam, via het nummer 03/460 11 50. 

  

Sollicitatiegesprekken gaan door op woensdag 8 juni en donderdag 9 juni  

 

Aanwerfdatum: 04/07/2022 
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