COÖRDINATOR BOERDERIJ ‘HET GANZEHOF’

‘Coachen met respect voor mens en natuur!’
VACATURE
AVELGEM
‘Zin in een
boeiende
en uitdagende
job op een unieke
werkplek?’

Groep Ubuntu is een sociale netwerkonderneming die mensen met een
beperking en/of een maatschappelijke kwetsbaarheid en hun omgeving
inspireert en ondersteunt. Als netwerkonderneming kunnen we vanuit een heel
ruim aanbod de juiste ondersteuning op maat bieden, voor en door mensen,
en dit op vlak van werken, wonen, vorming en vrije tijd, gezin en kind, mobiele
ondersteuning en therapie. Voor onze dagbesteding Het Ganzenhof in Avelgem
zijn we op zoek naar een coördinator Boerderij ‘Het Ganzenhof’.
Het Ganzenhof is een educatieve bio-boerderij waar mensen met een beperking
of afstand tot de arbeidsmarkt, vrijwilligers en medewerkers samenwerken aan
de uitbouw van dit uniek project. . Vanuit een respectvolle omgang met de
natuur en in voortdurende wisselwerking met de omgeving, organiseert het
Ganzenhof een gevarieerd aanbod met verschillende activiteiten:
• Tuin -en boerderijwerk: onderhoud van de site, groenten en fruit kweken
en telen, composteren, hout hakselen en snoeiwerk
• Keukenwerk en huishoudelijk werk: bereiden van producten zoals
confituren, siropen, likeuren, gebak, lunch voor het hoevecafé.
• Uitbaten van het hoevecafé waarbij we groepen en particuliere klanten
ontvangen en bedienen, ontmoeting creëren en rondleidingen organiseren.

OPDRACHT
Jouw hoofdtaak als coördinator is om de medewerkers
en de dagelijkse werking te coördineren op inhoudelijk
en op organisatorisch vlak. Je verantwoordelijkheden
situeren zich binnen een aantal resultaatsgebieden:
•

•

•

•
•

•

Verder uitbouwen van de missie, visie en strategie
van Het Ganzenhof en deze vertalen naar een
dagelijks beleid
Plannen en organiseren van de middelen en de
medewerkers en zorgen voor een duidelijk kader
waarbinnen iedereen kan functioneren
Coachen van de medewerkers op competenties
en talenten zodat zij verder kunnen ontwikkelen en
groeien
Bewaken van de kwaliteit van de dienstverlening
Communicatie
en
netwerking
met
verschillende stakeholders (cliënten, netwerken,
partnerorganisaties, ...) binnen en buiten Groep
Ubuntu
Nauw samenwerken met de agogische coach,
andere diensten van Groep Ubuntu en de
verschillende regionale partners.

In deze opdracht word je gecoacht en ondersteund
door een coach organisatieontwikkeling en door
het management. Als coördinator heb je ook een
begeleidingstaak en sta je in de dagelijkse werking als
atelierbegeleider.

COMPETENTIES
Je wil werken
in een organisatie die
een
maatschappelijke meerwaarde en een sociale impact
creëert, waar we diversiteit als een rijkdom beschouwen
en waar de mens centraal staat. Jouw basishouding
stemt overeen met de visie en de kernwaarden van
Groep Ubuntu: je handelt vanuit een emancipatorische
grondhouding en een holistische en inclusieve visie.

Als coördinator beschik je over specifieke
leiderschapscompetenties: coachen, samenwerking
stimuleren, controleren, coördineren, strategisch
handelen, resultaatgericht handelen, netwerken en
innoveren. Je hebt ervaring met het coachen van
medewerkers en/of voeling met de diverse aspecten
van leidinggeven. Je bent in staat sterktes van
medewerkers te (h)erkennen en ze te versterken en als
het moet, kan je ook knopen doorhakken.
Als atelierbegeleider ben je handig en creatief en weet
je op een bewuste manier werk te hanteren als middel
in een agogisch proces. Je kan zelfstandig werken, bent
stressbestendig en sterk in plannen en organiseren.
Goede communicatieve vaardigheden zijn essentieel.
Je kan vlot overweg met de PC, internet, e-mail en de
verschillende MS office pakketten en je beschikt over een
agogisch diploma op niveau bachelor. Je bent in het
bezit van een rijbewijs B.

AANBOD & TROEVEN
•

•
•

•

We bieden je een vast contract onbepaalde duur
aan met een tewerkstellingsbreuk van 38,00/38,00.
Verloning volgens paritair comité 319.01, maximum
klasse 1 (afhankelijk van diploma en bewezen
anciënniteit).
Een uitdagende en boeiende job op een unieke
werkplek.
Tewerkstelling in een vooruitstrevende en groeiende
organisatie met een warme, persoonlijke en
professionele werksfeer en een maatschappelijke en
sociale meerwaarde.
Een boeiende en gevarieerde job waar in je de
mogelijkheden krijgt om je talenten en competenties
in te zetten en verder te ontplooien in onze ruime
organisatie.

Stuur jouw CV en motivatiebrief met vermelding van de vacature voor 24 augustus 2022
via e-mail naar steffy.tran@groepubuntu.be. Wij verzekeren een vlotte en vertrouwelijke
aanpak van je kandidatuur. Meer informatie over onze organisatie kan je terugvinden op
onze website. De sollicitatiegesprekken zijn voorzien op maandag 29 augustus 2022.
#wezijnubuntu #menszijndoejesamen

