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Begeleider Mobiel Team 

• Jouw functie  

Hubbie begeleidt mensen met een beperking in wonen, werken, leren ontspannen en 

vrije tijd. Wij geloven in een samenleving waar iedereen zich thuis voelt, helemaal 

zoals hij of zij is. Wij vinden dat mensen eigen keuzes kunnen maken, vanuit hun 

unieke kracht, terwijl ze toch in volle verbinding staan met de wereld daarbuiten. Wij 

willen dat iedereen een kwaliteitsvol leven leeft. Wij gaan voor zo gewoon mogelijk én 

zo specifiek als nodig.  

 

Voor deze functie begeleid je volwassenen die zelfstandig of in gezinsverband wonen 

alsook kinderen en jongeren op vlak van vrije tijdstrajectbegeleiding. Onze doelgroep 

kenmerkt zich door hun beperking (verstandelijk, visueel, auditief, autismespectrum, 

niet aangeboren hersenletsel, motorisch of gedragsproblemen), vaak in combinatie 

met andere uitdagingen: thuisloosheid, geestelijke gezondheid, migratie,... Jouw taken 

kunnen heel divers zijn, afhankelijk van jouw competenties, interesses en de noden van 

onze cliënten. Voorbeelden: ondersteunen van kinderen en jongere om speelpleinen en 

sportactiviteiten inclusief te maken, begeleiding aan huis op vlak van administratie, 

socio-emotionele ondersteuning, uitbreiding netwerk, gezondheid, ... 

• Jouw profiel 

Je beschikt over de basisvaardigheden van een goede hulpverlener: goed kunnen 

luisteren, initiatief nemen, zelfstandig kunnen beslissen, contactvaardig zijn, flexibel 

zijn, oplossingsgericht werken, goed kunnen analyseren om onderliggende vragen te 

onderkennen... Je bent bereid tot samenwerken met netwerk en met andere diensten. 

Je staat open voor andere culturen en andere samenlevingsvormen. Je bent bereid je 

kennis van de sociale kaart te verruimen.  

Wij staan open voor sollicitanten met een ander diploma als je kan aantonen dat je 

over de juiste competenties beschikt en als je bereid bent om veel bij te leren op de 

werkvloer.  

Je kan zowel zelfstandig als in team werken. Ervaring met onze doelgroepen is een 

pluspunt, maar is niet noodzakelijk. Extra talenkennis is geen vereiste maar betekent 

wel een meerwaarde: Frans, gebarentaal, Arabisch, ... Indien je onvoldoende Frans 

kent, verwachten we dat je dit via oefening op de werkvloer of via cursussen bijleert.  
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• Procedure  

Geïnteresseerd? Stuur je CV & motivatiebrief naar valentine.lebacq@hubbie.brussels 

 

Hoofdplaats tewerkstelling: 

Louis Wittouckstraat 54, 1020 Laken 

 

 

• Ons aanbod 

Werken in het mobiel team van Hubbie is uitdagend, boeiend en leerrijk. 

We verwelkomen je in een tof en dynamisch team met een goede werksfeer en waarin je kan 

rekenen op een intensieve ondersteuning onder de vorm van teamwerking, individuele 

coaching, ondersteuning door ortho-agogen, mogelijkheden tot vorming ,...  

Er is veel afwisseling op de werkvloer (op vlak van jobinhoud, doelgroepen, context waarin 

je terecht komt,...)  

Je krijgt de kans om inhoudelijk mee te bouwen aan werkgroepen en projecten en daarin 

een persoonlijke bijdrage te leveren en dat allemaal in het bruisende Brussel, vol van leven, 

culturele achtergronden, verschillende maatschappelijke contexten.  

We zoeken met jou naar een goede work-life balance met flexibele uren (waaronder ook 

avond en zaterdagwerk) die je met de dienst en je cliënten kan bepalen.  

Verloning volgens barema PC 319.01 waarbij relevante anciënniteit in rekening wordt 

gebracht. 

Je vervangt een langdurig zieke collega en krijgt een contract van bepaalde duur. Je kan 

kiezen tussen een voltijdse job of 80%. Er is kans op verlenging naar een contract van 

onbepaalde duur.  

Datum indiensttreding: zo snel mogelijk 

 

 

 

 

 

 


