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CAW Limburg is op zoek naar een dynamische (m/v/x) 

GROEPSBEGELEIDER 

Ben jij een positief ingestelde en krachtige hulpverlener?  Wil je er samen met een dynamisch team mee voor 
zorgen dat cliënten warm onthaald en opgevangen worden?  Dat de meest kwetsbaren ook een gepaste 
begeleiding krijgen?  Lees dan vooral verder, deze vacature is mogelijk wat jij zoekt! 

Profiel 
Opleiding menswetenschappen: maatschappelijk werk of orthopedagogie.  Bijkomende opleiding wordt naar 
waarde geschat.   

Goede kennis van het Nederlands  - Basiskennis Engels en Frans 

Contract 
Een contract bepaalde duur – Tewerkstellingsbreuk 50% (19u00) 

Start tewerkstelling 
01/10/2022 

Plaats van tewerkstelling 
De Tunnel, Maria Pypelinckxstraat 20, 3511 Kuringen 

Vergoeding 
Volgens P.C. 319.01 – aangevuld met extralegale voordelen 

Solliciteren 
Stuur een gemotiveerd schrijven met referentie “vacature 2022-68” en CV voor 05/09/2022 naar 
karen.claes@cawlimburg.be en vacatures@cawlimburg.be.   

Meer info te verkrijgen bij Karen Claes, teambegeleidster 0476/78.49.59 

Selectieprocedure 
Preselectie aan de hand van de ontvangen sollicitatiebrieven en CV’s. Weerhouden kandidaten worden 
uitgenodigd voor een gesprek en dienen een uittreksel uit het strafregister (attest van goed gedrag en zeden 
model 2) voor te leggen.   

CAW Limburg kenmerkt haar personeelsbeleid door een openheid om te werken met medewerkers van verschillende 
culturen en/of die beschikken over interculturele competenties. 
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Wie zijn wij? 
CAW Limburg, een dynamisch Centrum Algemeen Welzijnswerk, met ambulante en residentiële 
hulpverleningsteams, actief in de provincie Limburg, biedt maatschappelijke dienst- en hulpverlening die ter 
beschikking staat van alle personen van wie de welzijnskansen bedreigd of verminderd worden ten gevolge 
van persoonlijke, relationele, gezins- of maatschappelijke factoren. 

Het Woonteam De Tunnel is een opvangcentrum voor jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar.  Het team staan 
in voor laagdrempelige opvang en psychosociale begeleiding. 

Wat verwachten wij van jou? 

1 Plaats in de organisatie 

De groepsbegeleider werkt onder leiding van de betrokken teambegeleider en maakt deel uit van het team 
De Tunnel. 

2 Takenpakket 

Als groepsbegeleider coördineer je het samenleven in huis, ben je de sleutelpersoon naar de leefgroep toe 
en werk je steeds samen met de jongvolwassenen.  Je hebt verder aandacht voor de agogische aspecten die, 
vanuit het samenleven in de groep, met de cliënten kunnen opgenomen worden.  De groepsvergaderingen 
neem je voor jouw rekening. Je bent de sensor m.b.t. alle gevoeligheden die leven in de groep ingevolge van 
het samenleven in één huis en je staat in voor de organisatie en de uitvoering van het praktische en logistieke 
aspect van het centrum en de leefgroepen.  Je bent een goede huisbewaarder die instaat voor het oplossen 
van logistieke, facilitaire en infrastructurele problemen.  Je biedt structuur en veiligheid.  Je doet 
administratieve taken zoals het aanvullen van het MyNeva dossier in kader van gemaakte observaties. 

3 Kennis en ervaring 

 Je hebt ervaring/kennis van werken met deze doelgroep en je hebt voeling met de maatschappelijke 
ontwikkelingen m.b.t. jongeren  

 Je hebt een brede kennis van de levensdomeinen (sociaal functioneren, praktisch functioneren, 
hygiëne, gezondheid, … ) en van partnerorganisaties/sociale kaart 

 Ervaring en/of affiniteit betreffende het uitbouwen en ondersteunen van een leefgroepwerking 
 Ervaring en/of affiniteit met crisissituaties en conflicthantering 
 Je hebt een basiskennis in PC-gebruik: Word en outlook-mail 
 Je beschikt over een rijbewijs B  
 Je bent bereid tot permanentie, avond- en weekendwerk 

4 Kerncompetenties 

 Integriteit 
 Cliëntgerichtheid 
 Flexibiliteit 
 Samenwerking 
 Reflectief vermogen 

5 Functiespecifieke competenties 

 Assertiviteit 
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 Creatief 
 Innovatief 
 Stressbestendigheid 
 Plannen & Organiseren 
 Prestatiemotivatie 

6 Waarden 

 Authenticiteit 
 Gelijkwaardigheid en onvoorwaardelijk respect 
 Inlevingsvermogen 

Wat bieden wij je? 
 Een uitdagende, afwisselende job in een gedreven, gevarieerd en spontaan team dat je van harte 

welkom wilt heten 
 Contract bepaalde duur 50% 
 Een intern uitgewerkt ondersteuningsaanbod met intervisie en supervisie 
 De mogelijkheid tot zelfontplooiing via vorming, training en opleiding 
 De garantie dat geen dag dezelfde is 
 Verloning volgens PC 319.01 
 Vergoeding voor dienstverplaatsingen volgens PC met omniumverzekering  
 Sociaal abonnement inclusief fietsvergoeding 
 Interessant systeem van groepsverzekering: pensioensparen 
 Eindejaarspremie 


