
 

 

      
 

Het MPC Sint-Franciscus profileert zich in Vlaanderen als dienstverleningscentrum ten 
aanzien van minderjarige en volwassen personen met een verstandelijke beperking. 
Als werken met kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap jouw passie is; 
wacht er voor jou een werkplek, waar er uitdagend ruimte is voor persoonlijke groei 
en aanstekelijke creativiteit. 
 

 Voor de leefgroep De Rijtak in Anderlecht zoeken wij  
 

begeleider (M/V) 
                                 22.7/38  
          (mogelijks uitbreiding uren op korte termijn) 

                                             Onbepaalde duur 
 

     
Je werkt in de leefgroep de Rijtak als begeleider van kinderen en jongeren met een licht verstandelijke 

beperking in combinatie met gedrags- en/of  emotionele problemen  
 

Als begeleider van de Rijtak stap je in een werking waar wordt gestreefd naar een evenwicht tussen 
een interactief (sub)groepsgebeuren enerzijds en de individuele vragen  van de kinderen anderzijds. 

Dit gebeurt door middel van dagopvang, verblijf en/of mobiele begeleidingen.  

Deze werkingen worden gedragen door het team van begeleiders, en  ondersteund door de 
gezinsbegeleider, zorgcoördinator en coördinator. 

 
Je kan je vinden in de missie van het MPC en het zorgproject van de Rijtak.   

 

Wij vragen: 
Je spreekt vlot Nederlands. Beperkte kennis van de Franse taal is aanwezig. 

Je hebt een diploma bachelor in sociale richting. 
Je werkt zowel dag, avond, nacht, weekend.  

Ervaring met de doelgroep (hechtingsproblematiek, ADHD, ASS,…)  is wenselijk maar kandidaten met 
een overtuigde keuze om met de doelgroep te willen werken moeten zich niet geremd voelen om te 

solliciteren. 

In ons centrum leidt permanente dialoog tussen alle medewerkers, over alle niveaus heen, tot een 
dynamische, gedragen, visie. 

 
Uitgebreide functieomschrijving vind je op www.mpc-sintfranciscus.be 

 

We bieden: 
-een arbeidsovereenkomst van 22.7 uur, mogelijks op termijn uitgebreid met begeleidingsopdracht 

naar Brusselse gezinnen en diensten (Rechtstreeks Toegankelijk Hulp). 
-verloning volgens PC 319.01, max niveau bachelor 

-een team van collega’s dat vol overtuiging en positieve drive een fris, flexibel, vraaggestuurd aanbod 
wil garanderen. 

-een voorziening die  zijn  waardering uitdrukt door het aanbieden van een gratis 

hospitalisatieverzekering, een niet te missen personeelsfeest en nieuwjaarbrunch, aankoopvoordelen 
bij onze partners en uitgebreide ontwikkelingskansen door opleiding en doorgroeimogelijkheden. 

 

http://www.mpc-sintfranciscus.be/


 
 

 
 

 
Omdat het MPC Sint Franciscus gelijke kansen en diversiteit hoog in het vaandel draagt, wensen wij 

aan te werven op basis van competenties. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend ongeacht 

geslacht, geaardheid, afkomst, religie of leeftijd. 
 

Meer informatie bij Anjes Van Vaerenbergh  : 053/64.66.66   
 

 

Verloop van de aanwervingsprocedure : 
 

Openstelling van de vacature schrijven kan tot en met 17 februari 2019. 
Schrijven met CV : solliciteren@mpc-sintfranciscus.be, met vermelding van het  

referentienummer 18.195  
Na een selectie op de brieven, voorzien we een interview met coördinator en teamcoach.  

Startdatum van de functie : 1 maart 2019 

Werkplaats : Burgersstraat 2, 1070 Anderlecht 
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