
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
In het orthopedagogisch centrum Huize Terloo in Bellingen begeleiden we een 60-tal jongeren tussen 3 en 21 

jaar en hun context. Hierbij bieden we zowel verblijf, dagbesteding als mobiele begeleiding aan.  

Met ons gedreven team ontwikkelen we op een professionele manier een warme en kindvriendelijke zorg ten 

aanzien van de ons toevertrouwde jongeren, waarbij geloof in eigen kunnen wordt versterkt in samenwerking 

met het gezin en het brede netwerk.  

Binnen onze organisatie zijn we op zoek naar meerdere  

Nachtopvoeders leefgroepwerking  
 

 
Als nachtbegeleider sta je in voor slapende nachten en sta je garant voor een warme en deskundige 
zorgverlening, rekening houdend met de noden van de bewoners.  
 
 
 
Je hoort erbij! 
 

• Je maakt deel uit van een hecht team dat instaat voor de zorg en ondersteuning van de 
leefgroepwerking. 

• Je neemt actief deel aan de briefings en werkt vlot samen met je collega’s van het pedagogische team. 

• Je kunt je vinden in de identiteitsverklaring van OC Huize Terloo. 
 
 
Je draagt zorg. 

• Je waakt over de nachtrust en het comfort van de kinderen/jongeren die in jouw leefgroep verblijven. 

• Je geeft de bewoners zoveel mogelijk een thuisgevoel, biedt hen een luisterend oor in moeilijke 

momenten, maar treedt ook kordaat op wanneer nodig.  

• Je straalt rust uit en weet vertrouwen te brengen bij kinderen die angstig zijn. 

• Je helpt waar nodig en in samenspraak met het pedagogische team bij het klaarmaken van de 

kinderen ’s ochtends.  

• Je bent gemotiveerd en biedt een kwaliteitsvolle verzorging aan waarin liefdevolle zorg en begrip 
centraal staan. 
 

 
Je beheerst je vak. 
 

• Kennis van of ervaring met de doelgroep van kinderen/jongeren met gedrags- en/of emotionele 
problemen vormt zeker een meerwaarde. 

• Kennis van of ervaring in het werken met kinderen met een trauma is een pluspunt. 



• Je kan vlot omgaan met veranderende en onverwachte omstandigheden. 

• Je bent stressbestendig. 
 

 
Je werkt op een zelfstandige manier. 

 

• Je kunt anticiperen.  

• Je bent in staat om te gaan met veranderende omstandigheden. 

• Je communiceert steeds op een open en correcte manier. 

• Je bent in het bezit van een rijbewijs B. 
 

  
Ons aanbod  
 
Wij bieden jou een job in de buurt met een contract van bepaalde duur.   
 
Een deeltijdse job van 21u tot 7u. (nog te bespreken met Sandra) 
 
Je komt terecht in een zeer mensgerichte organisatie, in een aangename werkomgeving. 
  
Je ontvangt een tussenkomst woon-werkverkeer, opleidingsmogelijkheden, … 
  
Datum indiensttreding:  onmiddellijk  
 
Plaats van tewerkstelling : Bellingen (Pepingen)  
 
 
 
 
Hoe solliciteren?  
 
Heb je interesse, stuur dan een motivatiebrief met C.V  naar 
ann.vandevelde@huizeterloo.broedersvanliefde.be   

mailto:ann.vandevelde@fracarita.org

