ATELIERBEGELEIDER
‘Je zorgt voor een warm onthaal in de winkel’
VACATURE
KUURNE
‘Je hebt
aandacht voor
nabijheid,
structuur,
voorspelbaarheid
en sociale
interacties.’

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 dagondersteuning Regenboog in Kuurne
zijn we op zoek naar een atelierbegeleider.
In Regenboog bieden we gevarieerd en aangepast werk aan
personen met een beperking of met specifieke ondersteuningsnoden.
Er zijn verschillende creatieve ateliers waar we ambachtelijke
producten vervaardigen:een kaarten- en stoffenatelier, een klei- en
kaarsenatelier en een voedingsatelier. De producten worden o.a.
aangeboden in onze winkel ‘De Kameel met Vier Bulten’. Daarnaast
beschikken we ook over een livingatelier. We zijn op zoek naar een
enthousiaste atelierbegeleider voor ons dienstverleningsatelier ‘De
Kameel met Vier Bulten’.

OPDRACHT
Jouw verantwoordelijkheden als atelierbegeleider:
 Vanuit een gentle teaching-houding ondersteun je de
cliënt bij dagelijkse activiteiten. Je volgt de cliënt individueel
op volgens de doelen in het persoonlijk ontwikkelingsplan
samen met het netwerk en de omgeving
 Vanuit je kennis en expertise over autisme en psychische
problematieken zet je specifieke ondersteuningsmiddelen
en -methodieken in om het zelfwaardegevoel te vergroten
 Samen met de cliënten sta je in voor het dagelijks beheer
van het atelier zodat je de continuïteit van het atelier kan
verzekeren en verder uitbouwen
 Je zorgt dat de winkel themagericht aangekleed,
onderhouden en ingericht is en dat de verschillende
producten netjes geëtaleerd zijn
 Je verzorgt een warm onthaal en in nauw overleg met de
diensten communicatie en product en markt volg je de klanten
en opdrachten op zodat je kan voldoen aan de verwachtingen
en behoeften van de klant en klanttevredenheid kan
nastreven
 Je draagt actief bij aan het gemeenschappelijk doel en aan
goede relaties binnen het team, waarbij open communicatie,
kritische zelfreflectie en doelgericht samenwerken belangrijke
elementen zijn
 Ook aan de realisatie van de missie, visie en strategie van
de organisatie draag je op een actieve en creatieve manier bij

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.

Als atelierbegeleider werk je zelfstandig, ben je
stressbestendig, neem je initiatief en kan je goed
plannen en organiseren. Bovendien ben je sterk in
probleemoplossend denken en heb je een warme,
open en empathische houding. Je hebt aandacht voor
nabijheid, structuur, voorspelbaarheid en sociale
interacties. Daarnaast ben je handig en creatief en
weet je op een bewuste manier werk te hanteren als
middel in een agogisch proces. Je hecht waarde aan
arbeidsprincipes zoals stiptheid, orde en netheid en
kwaliteit.
Je beschikt bij voorkeur over een agogisch diploma
(of gelijkwaardig door ervaring) en hebt bij voorkeur
ervaring in het ondersteunen van mensen met een
beperking. Ervaring met autismespectrumstoornis
en psychische problematiek is een pluspunt. Je kan
overweg met kassabeheer, de PC, internet, e-mail en
de courante office-pakketten. Je bent in het bezit van
een rijbewijs B.

AANBOD & TROEVEN
 voltijds (38/38) vast contract met verloning volgens
paritair comité 319.01, maximum klasse 1 (volgens
diploma en relevante anciënniteit). Opstart is voorzien in
augustus 2022.
 Tewerkstelling in een vooruitstrevende en groeiende
organisatie met een warme, persoonlijke en professionele
werksfeer in een leuk team van collega’s.
 Ontwikkelingsmogelijkheden door een uitgebreid HR-,
vormings- en loopbaanbeleid.

Stuur jouw CV en motivatiebrief met vermelding van de vacature vóór 17 mei via e-mail
naar steffy.tran@groepubuntu.be. Wij verzekeren een vlotte en vertrouwelijke aanpak
van je kandidatuur. De sollicitaties zijn voorzien op dinsdag 24 mei.
#wezijnubuntu #menszijndoejesamen

