
 
 

Vakantiejob (M/V) opvoeder/begeleider niet-begeleide minderjarige asielzoekers in het 

Opvangcentrum van Refugee Assist, Knesselare. 
 

www.refugeeassist.be  

 

Heb je zin om als jobstudent aan de slag te gaan in een sociaal geëngageerd project? Zin om de wereld te ontmoeten? 

En om mensen die hier asiel hebben aangevraagd een steuntje te geven tijdens hun verblijf in België? Kortom: op zoek 

naar een vakantiejob met het hart? Kom dan het team van Refugee Assist versterken tijdens de vakantie maanden juli, 

augustus en september 2016.  

 

Wij zijn op zoek naar studenten opvoedkunde (jeugd en gehandicaptenzorg), orthopedagogiek of sociaal werk (2de  of 

3de jaar). Je draait mee met het team van opvoeders van de Niet-Begeleide Minderjarige Vluchtelingen (NBMV) te 

Knesselare. Er verblijven momenteel 25 minderjarige  jongens in ons centrum, allen gevlucht uit hun thuisland zonder 

ouders of familie. Bij ons hebben ze een thuis gevonden. Tijdens de zomermaanden genieten zij van hun 

schoolvakantie. Wij zijn daarom op zoek naar begeleiders om deze vakantie zo boeiend mogelijk te maken.  

 

Takenpakket: 
 Ondersteuning in het dagelijks leven van de jongens (toezicht op persoonlijke hygiëne, maaltijdbegeleiding, 

schoonmaken, kamerorde, onderhouden van de tuin ...) 

 Het uitwerken en begeleiden van groepsactiviteiten (o.a. sport & spel, crea, muziek, Activiteit Dagelijks Leven, 

fietstochten, drama, educatie, inburgering, Nederlandse taal,…) 

 Het voeren van individuele gesprekken, opbouwen vertrouwensband, begeleiden bij hulpvragen,… 

 Algemene opvoeding en begeleiding van de jongens naar correcte normen en waarden, rechten en plichten, 

respect,… 

 

Vereisten: 
 Student 2de of 3de jaar in een opvoedkundige of sociale richting 

 Sterk in organisatie en communicatie 

 Dynamisch en flexibel 

 Stressbestendig en empathisch 

 Multiculturele blik en rechtvaardige houding 

 Ervaring met groepswerking en/of jeugdbeweging 

 Goede teamspeler  

 Enige ervaring in psychosociale ondersteuning of een stage ervaring is een plus 

 

Plaats van tewerkstelling: 
Kloosterstraat 77, 9910 Knesselare. 

Bereikbaar met openbaar vervoer  

 

Is dit iets voor jou? 
Email Peter De Roo op info@refugeeassist.be met CV en korte motivatie brief 

http://www.refugeeassist.be/
mailto:info@refugeeassist.be

