
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.

Ter versterking van de kwaliteitsdienst zijn we op zoek naar 

een kwaliteitsmedewerker (m/v/x). De kwaliteitsdienst is 

verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning in de 

optimalisatie en afstemming van de verschillende processen in de 

organisatie.

Je werkt in deze functie heel nauw samen met je collega van de 

kwaliteitsdienst en met de verschillende verantwoordelijken van 

onze sociale netwerkonderneming.

MEDEWERKER

VACATURE

HEB JE OOG VOOR KWALITEIT?

‘Ben je vertrouwd 
met procesdenken 
en wil je mee  
optimalisaties
uitvoeren?’  

‘Zelfstandig projecten uitwerken en uitvoeren’  

KWALITEIT



OPDRACHT

De kwaliteitsdienst is verantwoordelijk voor het bieden 

van ondersteuning in de optimalisatie en afstemming 

van de verschillende processen in de organisatie. Als 

kwaliteitsmedewerker heb je de volgende uitdagingen: 

 Een systeem uitwerken voor het aantoonbaar en 

meetbaar optimaliseren van de processen in de 

organisatie en de ondersteuning bieden in de uitvoering. 

 Vanuit een overkoepelende visie waken over de 

afstemming en verbinding van processen over de 

diensten heen.

 Als informatie veiligheidsconsulent ben je verantwoordelijk 

voor de gegevensbescherming doorheen de organisatie 

(GDPR). 

 Je bent medeverantwoordelijk voor het beheren van de 

verschillende kwaliteitsmanagementsystemen. 

 Uitvoeren van verbeterprojecten waarbij de medewerkers 

zich eigenaar voelen van de verandering.

Je werkt in deze functie heel nauw samen met je 

collega van de kwaliteitsdienst en met de verschillende 

verantwoordelijken in de sociale netwerkonderneming. 

Je wordt aangestuurd en ondersteund door de algemeen 

manager.

Je hebt oog voor kwaliteit, neemt initiatief, behoudt 

het overzicht. Je kan zelfstandig projecten uitwerken en 

uitvoeren op een efficiënte en gestructureerde wijze. Je 

bent vertrouwd met het procesdenken en uitvoeren van 

optimalisaties in een zorg omgeving en hebt kennis van 

de GDPR regelgeving.

Je beschikt over een diploma op niveau bachelor en kan 

vlot overweg met de PC, internet en e-mail. Je bent in het 

bezit van een rijbewijs B en kan over een eigen wagen 

beschikken. 

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.

Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden en 

hebt een empathische houding.  Als kwaliteitsmedewerker 

heb je het talent om mensen te coachen en samenwerking 

te stimuleren.

AANBOD & TROEVEN

 We bieden je een 4/5 of voltijds contract van 

onbepaalde duur met een tewerkstelling in Zwevegem. 

 Een verloning binnen de barema’s PC 319.01 volgens 

diploma, functie en ervaring (maximum klasse 1). 

Relevante anciëniteit kan meegenomen worden. 

 Een aantrekkelijke verlofregeling volgens PC 319.01 

die opbouwt volgens leeftijd. 

 Tewerkstelling in een vooruitstrevende en groeiende 

organisatie met een warme 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 16 januari 2022 via e-mail 
naar leen.vandenhende@groepubuntu.be. Wij verzekeren een vlotte en vertrouwelijke 
aanpak van je kandidatuur. 
#wezijnubuntu #menszijndoejesamen


