ATELIERBEGELEIDER PICCOBELLO
‘Cliënten ondersteunen in dagelijkse activiteiten’
VACATURE
BOERHOF
‘Je bent handig en
creatief en weet op
een bewuste manier
werk te hanteren als
middel in een
agogisch proces.’

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 & vrije tijd, gezin & kind, mobiele ondersteuning
en therapie. Voor onze dagbesteding Boerhof in Kortrijk zijn we op
zoek naar een atelierbegeleider.
In het Boerhof ondersteunen we volwassenen met een verstandelijke
beperking. De cliënten komen er werken in de verschillende ateliers:
het kookatelier, het kaarsenatelier, het houtatelier en picobello.
Daarnaast bieden we ook sport & vrije tijd en vorming aan. Cliënten
krijgen een aanbod op maat en ontwikkelen een professionele
identiteit.

OPDRACHT
Voor het atelier picobello zijn we op zoek naar een
atelierbegeleider. Je verantwoordelijkheden als
atelierbegeleider situeren zich binnen een aantal
resultaatsgebieden.
Je taken zijn onder meer:
• Samen met cliënten run je het atelier picobello
(wassen, strijken en huishoudelijke taken).
• Je bent een aantal dagdelen verantwoordelijk voor
vorming & vrije tijd aan cliënten.
• We ondersteunen de cliënt in dagelijkse activiteiten
en zorgen voor een individuele opvolging van
de cliënt volgens de doelen in het persoonlijk
ontwikkelingsplan, in samenwerking met netwerk
en de omgeving.
• Vanuit je kennis en expertise specifieke
ondersteuningsmiddelen /-methodieken inzetten
om het zelfwaarde gevoel te verhogen.
• Samen met de cliënten instaan voor het dagelijks
beheer van het atelier teneinde de continuïteit van
het atelier te verzekeren en verder uit te bouwen.
• Actief bijdragen aan het gemeenschappelijk doel
en goede relaties binnen het team.
• Actief en creatief bijdragen aan de realisatie van de
missie, visie en strategie van de organisatie.

Als atelierbegeleider werk je zelfstandig, ben
je stressbestendig, neem je initiatief en kan je
plannen en organiseren. Bovendien ben je sterk in
probleemoplossend denken en zorg je voor een warme,
open en empathische houding. Je hebt aandacht
voor nabijheid, structuur, voorspelbaarheid en sociale
interacties. Daarnaast ben je handig en creatief en weet
op een bewuste manier werk te hanteren als middel in
een agogisch proces. Daarnaast hecht je ook waarde
aan arbeidsprincipes als: stiptheid, orde en netheid en
kwaliteit.
Je beschikt bij voorkeur over een agogisch diploma (of
gelijkwaardig door ervaring) en hebt bij voorkeur kennis
en ervaring in het ondersteunen van mensen met een
beperking. Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

AANBOD/TROEVEN
•
•
•

COMPETENTIES
Je wil werken in een organisatie met een
maatschappelijke meerwaarde en een sociale impact
waar diversiteit als een rijkdom beschouwd wordt 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.

•

We bieden je een vast contract onbepaalde duur met
tewerkstellingsbreuk 19/38.
Verloning volgens paritair comité 319.01, maximum
klasse 1 (volgens diploma en relevante anciënniteit).
Ontwikkelingsmogelijkheden door een uitgebreid
HR-, vormings- en loopbaanbeleid
Tewerkstelling in een vooruitstrevende en groeiende
organisatie met een warme, persoonlijke en
professionele werksfeer en in een leuk team van
collega’s.

Stuur jouw CV en motivatiebrief met vermelding van de vacature vóór 9 oktober via
e-mail naar steffy.tran@groepubuntu.be. Wij verzekeren een vlotte en vertrouwelijke
aanpak van je kandidatuur. Meer info over Groep Ubuntu kan je vinden op onze website
www.groepubuntu.be.
#wezijnubuntu #menszijndoejesamen
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