
Begeleider arbeidsmatige activiteiten 

Kinderboerderij Mikerf  
(vervangingscontract 4/5de) 

 
Ben jij graag buiten aan het werk en haal je energie uit het begeleiden van mensen met als doelstelling hun 

arbeidsvaardigheden te versterken?  Ben je bovendien een teamspeler en op zoek naar een gevarieerde job 

in een aangename en sociale werkomgeving?  Dan ben jij de geknipte persoon om ons team te versterken.  

 

 

Wij zijn opzoek naar een nieuwe collega.    

 

 

     
 
 
Wat zijn je bevoegdheden en je verantwoordelijkheden? 
Als begeleider ben je verantwoordelijk voor  
 
✓ Je staat samen met je collega begeleiders in voor het dagelijks onderhoud van de boerderij/erf,  verzorging 

van de dieren .  Je ondersteunt de doelgroepmedewerkers in de uitvoering van deze taken.   
✓ Dagelijks aansturen van deze doelgroepmedewerkers via een ontwikkelingsgerichte aanpak.  
✓ Voorzien in persoonlijke begeleiding op de werkvloer zodat onze medewerkers hun competenties en 

arbeidsattitudes verder kunnen ontplooien en versterken.  Dit met als doel doorstromen naar een 
tewerkstelling binnen het sociale arbeidscircuit.   

✓ Je werkt op maat van de medewerker rekening houdend met de vooropgestelde doelstelling en resultaten 
van de boerderij.   .  

 
Over welke competenties en werkervaringen dien je te beschikken? 

• Je hebt ervaring in het werken met mensen.  Je hebt bij voorkeur een opleiding in orthopedagogie of 
mensgerichte opleiding.   

• Je kan coachend leidinggeven aan onze medewerkers  

• Je werkt systematisch en gericht rond de ontwikkeling van de medewerkers oa. via begeleidingsplannen  

• Je hebt oog voor veiligheid zowel van jezelf, de medewerker als de omgeving  
• Je bent een teamspeler, je bent communicatief sterk en kan goed luisteren 
• Kunnen omgaan en kennis van verzorging van boerderijdieren zijn een pluspunt 

• Kennis en/of voeling hebben met groen en moestuin. 
 
Wie zijn wij en wat mag je van ons verwachten? 

Aralea is een maatwerkbedrijf, gelegen in Brasschaat. Dit wil zeggen dat we tewerkstelling aanbieden aan 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt .  
Onze corebusiness is buitenwerk. Zo zijn we dagelijks met zo’n 270 medewerkers actief in groenonderhoud, in 
alle soorten verhardingswerken, en hebben we binnen onze werking ook kinderboerderij Mikerf.  



Je komt bij ons terecht in een team van geëngageerde en bevlogen mensen. Bovendien bieden we jou als 
verantwoordelijk communicatie en marketing een stimulerende en uitdagende werkomgeving, beladen met 
maatschappelijk engagement en een navenant aantrekkelijke verloning (PC 327 Sociale werkplaatsen) en 
extralegale voordelen. 
 
Ga zeker ook eens kijken op onze website www.aralea.be en op de Facebookpagina van ‘Aralea 
Maatwerkbedrijf’!  

 
Zin om deel uit te maken van ons team? 

Stuur je kandidatuur en CV uiterlijk op 10/9/2021 via email: sollicitatie@aralea.be 
 
 
 
 

http://www.aralea.be/
mailto:sollicitatie@aralea.be

