
Minor-Ndako werft aan: 

Begeleid(st)er voor leefgroep Major (NBMV, 16-18 jr.) 
Contract onbepaalde duur (50%, minstens tot eind 2023 uitgebreid tot 100%) 

 
 
Yassir, Jawed en Ahmad zetten, samen met 3 andere niet-begeleide minderjarigen (NBMV), hun eerste stappen 
richting zelfstandigheid binnen ‘Major’. Een stevige uitdaging voor hen én waardevol, interessant werk voor elke 
collega binnen Minor-Ndako. Ben jij ook op zoek naar zo’n kleinschalige, gezellige context waarbinnen jij een verschil 
in hun leven kan maken? Lees dan zeker verder!   
 
Wat doe je? 
Met een team van zeven enthousiaste en toegewijde begeleiders maken we van Major een warm nest. We vinden het 
belangrijk dat elke begeleider zijn eigen talenten kan inbrengen in de leefgroep. De voornaamste taken daarbij zijn: 

• De dagelijkse begeleiding van de leefgroep 

• De individuele begeleiding van 1 of meerdere jongeren uit de leefgroep 

• Administratieve taken gekoppeld aan het leefgroepwerk 
 
Je kan bij dit alles rekenen op heel wat omkadering: een goed draaiende steunfigurenwerking, aangevuld met zowel 
pedagogische, logistieke, financiële als HR-ondersteuning. Daarnaast nemen enkele Major-jongeren deel aan een 
therapeutisch behandelingsprogramma ‘traumazorg’ op de afdeling Paso van het Universitair Psychiatrisch Centrum 
KU Leuven 
 
Wie zoeken we? 
Geboren opvoed(st)er – Divers-sensitief – Handen uit de mouwen – ‘Goesting’ in leefgroepwerk – Koel hoofd en warm 
hart in crisissituaties – Teamplayer – Aanstekelijke ‘schwung’ – Een frisse wind – Trotse eigenaar rijbewijs B. 
 
Kan je de meeste van bovenstaande competenties afvinken?  
Zie je de combi van dag-, avond-, nacht- en weekendshiften vlot haalbaar?  
Herken je jezelf bovendien in de kernwaarden en aanpak van Minor-Ndako?  
Dan leren we je graag kennen! :) 
 
Wat bieden we?  

• Contract onbepaalde duur  

• Het basiscontract is deeltijds (50%) maar zal (via projectmiddelen) minstens tot eind 2023 uitgebreid worden 
tot 100%.  

• Maatschappelijk relevante job: een unieke kans om iets te betekenen voor niet-begeleide minderjarigen 
(NBMV) die hun leven in België aan het opbouwen zijn. 

• Indiensttreding: zo snel mogelijk. 

• Verloning volgens barema’s van P.C. 319.01 met overname van relevante anciënniteit. 

• Tussenkomst in woon-werkverkeer. Metro- en treinstation vlakbij. 

• Aantrekkelijke verlofregeling. 

• Sterk uitgebouwd vormingsaanbod. 
 
Bijkomende info 

• Plaats tewerkstelling: Hooikaai 13, 1000 Brussel 

• Een uitgebreidere functiebeschrijving/-profiel kan je opvragen via jobs@minor-ndako.be.  
 
Kriebelt het om te solliciteren?  
Dat kan tot en met zondag 11 december 2022 met cv en motivatiebrief t.a.v. jobs@minor-ndako.be. Vermeld duidelijk 
de functietitel van deze vacature aangezien er meerdere vacatures gelijktijdig lopen. Je wordt zo snel mogelijk 
gecontacteerd om een eventueel gesprek in te plannen. 
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