
 

 

V.Z.W Martens-Sotteau is erkend en gesubsidieerd door het agentschap Opgroeien van de Vlaamse 

Overheid. De vzw bestaat uit een begeleidingstehuis in Oostakker, een dienst voor 

contextbegeleiding (Sigma) in Oostakker, een dagcentrum (Letha) in Ledeberg en een dagcentrum 

(De Pedaal) in Gent.  

De vzw heeft momenteel een vacature voor: 

Teambegeleider adolescentenleefgroep, kamertraining en CBAW 

(begeleidingstehuis) 

In Huis 3 worden 8 jongeren residentieel begeleid tussen 12 en 18 jaar (meisjes en jongens), door 

een team van 7 begeleiders en 1 contextbegeleider. 

Het team kamertraining bestaat uit 4 begeleiders en ondersteunt 6 jongeren residentieel op studio’s 

en staat in voor de CBAW begeleidingen (max.4) 

Het werkterrein van de teambegeleider situeert zich op 3 niveaus en op de wisselwerking tussen 

deze niveaus: het team, de organisatie en de maatschappij. 

 

Opdracht 

TB is verantwoordelijk voor het team 

Coachen met als doel deskundigheidsbevordering (vorming, training,…) 

Ondersteunen  

 

TB is medeverantwoordelijk voor en integreert zich in de organisatie  

tav 

Visie-ontwikkeling 

Beleid van de organisatie 

Strategisch plan 

TB is present binnen de maatschappij 

tav 

Verwijzers 

Partners in samenwerking (onderwijs, CGG, …) 

Subsidiërende instantie (agentschap opgroeien) 

Algemeen maatschappij (signaleren) 

 



 

 

 
 

Profiel 
 

Masterdiploma in menswetenschappen of gelijkwaardig door ervaring  

Relevante ervaring in de brede non-profit sector  

Flexibel, stressbestendig en communicatief   

Bereidheid tot deelname in permanentiesysteem 

Sterke affiniteit met de doelgroep  

Je hebt een duidelijke visie op jeugdhulp en kan deze op enthousiaste manier overbrengen 

 

Aanbod 
Voltijds contract van onbepaalde duur (38/38) – vanaf 01/10/2022 

Verloning volgens PC 319.01 barema L1 

Vergoeding woon-werkverkeer 

Vergoeding rijden in dienstopdracht 

Fietsvergoeding 

Uitgebreide opleidingskansen 

Een uitdagende en afwisselende job in een dynamische organisatie waar u de kans krijgt 

competenties uit te bouwen. 



 

 

Relevante anciënniteit wordt overgenomen 

 

 

Procedure 
Mail je cv en sollicitatiebrief tegen uiterlijk 07/05/2022 Sophie Jacobs (directeur): 

Sophie.jacobs@martens-sotteau.be.  

Sollicitaties worden discreet behandeld 

Een eerste selectie van kandidaten gebeurt op basis van de brieven en cv’s 

Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een eerste verkennend gesprek 

Kandidaten die op basis van dit gesprek in aanmerking komen worden uitgenodigd voor een tweede 

gesprek met selectiecomité (vertegenwoordiging bestuur en directie) 

Mogelijks assessment 

 

Info 
Voor meer info kan je terecht op de website van de vzw (www.martens-sotteau.be) of bij de 

directeur: sophie.jacobs@martens-sotteau.be 

 

http://www.martens-sotteau.be/
mailto:sophie.jacobs@martens-sotteau.be

