
 

De Alverberg vzw  

Wij zijn op zoek naar een meewerkend begeleider (M/V) 80% VTE 

 

Organisatie 

De Alverberg vzw ondersteunt de sociale inclusie van mensen arm aan kansen, psychosociaal 

kwetsbare personen en alternatief gestraften. Het kader waarbinnen we werken is een kleinschalige 

bioboerderij. Hier creëren we een mensgerichte sfeer waarbinnen onze medewerkers de kans krijgen 

zichzelf te (her)ontdekken en zinvolle arbeid te leveren op maat van hun mogelijkheden. We werken 

samen op de boerderij en aan renovatieprojecten, via concrete handenarbeid. Als vzw dragen we 

ook bij aan educatie en bewustmaking. We organiseren hiervoor evenementen zoals educatieve 

rondleidingen, schapenwandelingen, een varkenskermis… voor alle leeftijden. Bij dit alles volgen we 

zoveel mogelijk de principes van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

 

Functieomschrijving 

Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde begeleider die zich wil engageren in ons sociaal-ecologisch 

landbouwproject. 

• Je staat in voor het meewerken, begeleiden en motiveren van de medewerkers. 

• Je zorgt voor een gestructureerde werkomgeving en bewaakt de orde, netheid, veiligheid en 

welzijn op de werkvloer. 

• Je begeleidt de medewerkers bij het uitvoeren van taken in land- en tuinbouw, veeteelt. Je 

leert hen het correct gebruik van gereedschappen aan. 

• Je begeleidt de medewerkers bij het aanleren van een correcte werkhouding. 

• Je stelt de kwaliteiten en het tempo van de medewerker centraal en houdt hier rekening 

mee in de planning van de dagtaken. 

• Je houdt toezicht op de kwaliteit en het rendement van het werk en durft bijsturen waar 

nodig. 

• Je volgt de medewerkers op in hun vooruitgang tijdens hun vrijwilligerswerk of alternatieve 

straf. 

• Je wisselt regelmatig informatie uit over de activiteiten of de opvolging van de medewerkers 

binnen het team of met de externe partners. 

• Je voert bijhorende administratieve taken uit. 

 

Gezocht profiel 

• Je kan vlot samenwerken met diverse doelgroepen (ook bv. kinderen, consumenten). 

• Je bent organisatorisch sterk om leiding te kunnen geven aan een groep. 

• Je hebt een open mentaliteit van waaruit je een vertrouwensband kan opbouwen. 

• Je bent leergierig en denkt oplossingsgericht. 

• Je kan zelfstandig werken, maar maakt ook graag deel uit van een team. 



• Ervaring in techniek en mechaniek en het bedienen van gereedschappen (bosmaaier, 

kettingzaag, tractor…) is een pluspunt. 

• Ervaring in duurzame land- en tuinbouw en veeteelt is eveneens een pluspunt. 

• Geen specifieke studievereisten, maar je beschikt over de nodige ervaring in het werken met 

een zeer heterogene doelgroep. 

• Zaterdagwerk is geen probleem. 

• In bezit van rijbewijs B, rijbewijs tractor is een pluspunt. 

 

Vereiste studies 

• 3de graad secundair onderwijs (TSO) 

• 3de graad secundair onderwijs (ASO) 

• Graduaat orthopedagogie 

• Graduaat maatschappelijk werk 

• Graduaat socio-cultureel werk 

 

Werkervaring 

Minstens 2 jaar 

 

Aanbod en voordelen 

• Tijdelijke job met optie vast. 

• Tijdregeling: deeltijds – 30,4 uren per week te presteren in 4 dagen, zaterdagwerk. 

• Een contract van bepaalde duur (tot 31/12/2020) met mogelijkheid tot verlenging. 

• Spoedige indiensttreding (01/01/2020). 

• Verloning volgens barema. 

• Maaltijdcheques. 

• Een boeiende job in een gemoedelijke werksfeer. 

• Ruimte voor eigen inbreng. 

 

Plaats tewerkstelling 

Opeindestraat 128, 3720 Kortessem 

 

Sollicitatieprocedure 

Schriftelijk met CV en motivatiebrief t.a.v. Dhr. Robert Switten 

E-mail met CV en motivatiebrief t.a.v. Dhr. Robert Switten – e-mail: info@alverberg.be 

Telefonisch contact opnemen op het nummer 011 24 38 80 
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