
 
 
VACATURE 
 
Organisatie:  
 
CKG Lentekind vzw – hoofdafdeling Vlimmeren. 
 
Functie:  
 
Meewerkend teamverantwoordelijke 
 
Binnen Lentekind zijn er twee leefgroepen die elk 9 à 10 kinderen opvangen tussen de 0 – 12 jaar. Elke 
leefgroep bestaat uit 6 leefgroepbegeleiders (5 leefgroepbegeleiders + 1 meewerkende 
teamverantwoordelijke) + 2 ‘vlinders’.  
Binnen deze functie neem je zowel de functie op van leefgroepbegeleider als van 
teamverantwoordelijke.  
 
Als teamverantwoordelijke sta je, samen met je collega’s verantwoordelijken alsook de coördinator van 
de residentiële werking, in voor de goede inhoudelijke en praktische werking specifiek van jouw groep 
alsook van de residentiële werking in zijn geheel.  
Je bent aanspreekfiguur voor het eigen team en vervult tevens een brugfunctie naar de andere teams toe.   
 
Taakomschrijving: 
 
o Uurroosters opstellen en opvolgen (inclusief inventariseren en afhandelen van verlofwensen). Je kan 

hiervoor rekenen op de ondersteuning van het administratieve team.   
o Medewerkers ondersteunen, aansturen in hun dagdagelijkse werk (zowel informeel als ahv 

functionerings – en evaluatiegesprekken).  
o Stagebegeleidingen opnemen en opvolgen.  
o Bewaken dat iedereen op de hoogte is van relevante informatie en afspraken.  
o Opvolgen van afspraken.   
o (Vormings)noden detecteren en signaleren.  
o Medewerkers meenemen in traumasensitief hulpverlenen alsook in verbindende communicatie.  
o Samenwerking optimaliseren, zowel binnen het eigen team als teamoverstijgend 
o Actieve rol opnemen op de teamvergadering en to do’s vanuit die vergadering opvolgen.  
o Deelnemen aan het teamverantwoordelijke overleg en werkgroepen.  

 
Vereisten: 
 

- Formele vereisten:  

o Je hebt een bachelor diploma in een menswetenschappelijke richting en minstens 2 jaar 
ervaring als begeleider en/of leidinggevende.  

o Je werkt in shiften (vroeg, dag, laat), zowel in de week als in weekends.  
o Je beschikt over een rijbewijs.  

- Je hebt een goede kennis van en inzichten in:  

o Algemene opvoedingsmethodieken en de algemene ontwikkelingspsychopathologie.  



 
o het werken met kinderen van 0 – 12 jaar uit kwetsbare opvoedingssituaties en hun 

ouders.   
o Kennis van traumasensitief werken en positief en verbindend opvoeden, geeft je een 

streepje voor.  
o Opstellen van uurroosters.  
o Office (Word, Excell, …) 

- Attitudes:  

o Je onderschrijft actief de waarden van ons CKG: je bent dus open, deskundig, gedreven 
en positief.  

o Je bent communicatief sterk. Je deinst niet terug voor een ‘moeilijk’ gesprek en zoekt 
steeds mee naar oplossingen in het belang van de werking en de door ons opgevangen 
kinderen.  Hierbij speel je kort op de bal.  

o Je bent eerlijk en rechtvaardig.  
o Je bent een betrouwbaar aanspreekfiguur voor je eigen team en zorgt daarnaast ook voor 

verbinding met andere teams.  
o Je werkt actief mee aan het verbeteren van de residentiële werking.  

 
Aanbod en voordelen:  
 
o Voltijds vervangcontract van bepaalde duur (vermoedelijke duur 1 jaar). 
o Indiensttreding vanaf 12/09/2022.  
o Tijdsregeling: 3 ploegen (vroeg – dag – laat) en weekends (1 op 2).  
o Verloning en arbeidsvoorwaarden volgens P.C. 319.01 met overname van relevante anciënniteit. 
o Vergoeding voor woon-werkverkeer (ook indien met fiets). 
o Maaltijdcheques. 
o Mogelijkheid tot telewerk met vergoeding.   
o Een organisatie die werk maakt van kwaliteitsvolle professionele hulpverlening en vernieuwing, 

gekenmerkt door overleg en teamwerking.  
o VTO-beleid gericht op zowel een gemeenschappelijk als individueel vormingsaanbod. 

 
Plaats tewerkstelling:  
 
Hoogstraat 13 te 2340 Vlimmeren.  
 
Sollicitatieprocedure:  
 
o CV en motivatie t.a.v. Kim Oomen, coördinator residentiële werking (k.oomen@lentekind.be). 
o Uiterste sollicitatiedatum: 31/08/2022.  
o De eerste ronde van sollicitatiegesprekken: 05/09 of 06/09 tussen 12u en 15u, 07/09 tussen 9u en 

12u.  
o 2de ronde van sollicitatiegesprekken: datum nog te bepalen.  
 
CKG Lentekind gaat voor gelijke kansen. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht hun 
leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, religie, handicap of nationaliteit,… 
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