
 

       Wordt dit jouw nieuwe werkplek? 

 

                                              
VZW Wagenschot vormt als Pedagogisch Centrum de draaischijf voor verschillende initiatieven op opvoedkundig en onderwijs 

vlak. Deze initiatieven richten zich naar jongeren en gezinnen waar gedrag- en emotionele problemen een rol spelen. 

PC Wagenschot zoekt voor MFC Wagenschot Eke:  

HOOFDOPVOED(ST)ER KRUISPUNT V/M/X 

38u/week – onbepaalde duur 

Samen sterker in het creëren van kansen! 

Binnen PC Wagenschot kom je terecht in een pluralistische organisatie voor jongeren en jongvolwassenen met gedrags- en 
emotionele problemen. Wij streven er naar om samen op een methodische en zorgzame manier kansen te creëren met en voor 
onze jongeren.  
 
Voor onze campus MFC Wagenschot te Eke zijn we op zoek naar een gemotiveerde Hoofdopvoed(st)er binnen de dienst 
Kruispunt. De Hoofdopvoed(st)er Kruispunt heeft leiding over een team opvoeders binnen de dienst Kruispunt. Kruispunt biedt 
schoolvervangende dagbesteding. Kruispunt vangt jongeren (tussen 10 en 21 jaar) op die meestal een mentale achterstand 
hebben of zwakbegaafd zijn en aanhoudende gedrags- en/of emotionele moeilijkheden hebben.  

Wie zoeken we?  

 Schaart zich achter de missie en visie van PC Wagenschot vzw  
 Is bereid tot permanenties (met avond- en weekendwerk)  
 Computervaardigheid: algemene kennis van microsoft office en netwerksystemen.  
 Is in bezit van rijbewijs type B of bereid te behalen om allerhande taken vlot en efficiënt uit te kunnen voeren. (bv.: 

rechtbankbezoek, vervoer jongeren)  
 Beschikt over voldoende zelfinzicht  
 Is gepassioneerd voor de doelgroep  
 Is bereid tot permanente bijscholing  
 Diplomavoorwaarde: in het bezit van minstens een graduaatsdiploma in een menswetenschappelijke richting   
 Is bereid te participeren aan fondsenwervingsactiviteiten  

 
 

Ben jij dé persoon die we zoeken om mee te werken binnen onze waarderende omgeving? 

In ruil voor talenten bieden we je: 

Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (voltijdse functie 38u/week) – verloning conform regelgeving Barema PC 
319.01 (maximaal 2 jaar ervaring nodig als Bachelor A1 binnen de sector voor inschaling barema hoofdopvoeder). Tewerkstelling 
in een enthousiast team, met mogelijkheid tot opleiding.   

Solliciteren: 

Stuur uw motivatiebrief en CV voor 16 december naar vacatures@wagenschot.be met als mededeling ‘Hoofdopvoeder MFC 
Wagenschot’. De sollicitatiegesprekken worden voorzien in de 2e week van de kerstvakantie. 

 


