COACH VOOR MENSEN MET EEN NAH
‘Je bent vertrouwd met de gevolgen van een NAH’
VACATURE
KORTRIJK
‘Je legt de
transfer naar
strategieën die
in de therapie
aan bod komen.’

Groep Ubuntu is een sociale netwerkorganisatie 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 ons dagbestedingscentrum Wissel in Kortrijk zijn
we op zoek naar een coach.
Wissel biedt met het programma Breinbreker (+) voortgezette
cognitieve revalidatie voor mensen met een niet-aangeboren
hersenletsel (NAH) en ondersteunt deze mensen op vlak van werken,
vrije tijd en relaties, al naargelang hun ondersteuningsvraag. Psychoeducatie, training van executieve functies, emotionele zelfregulering
en sociale vaardigheidstraining vormen de hoofdbestanddelen van
het breinbreker-programma.

OPDRACHT
Als coach zijn dit jouw voornaamste verantwoordelijkheden:
• Organiseren van een atelierwerking: zinvolle en
maatschappelijk relevante activiteiten aanbieden
• Cliëntondersteuning en -opvolging: je levert een
bijdrage aan het POP (persoonlijk ontwikkelingsplan)
door de noden te detecteren en individuele
doelstellingen te formuleren en realiseren
• Je legt de transfer naar strategieën die in de
therapeutische sessies aan bod kwamen
• Je leert de nodige attitudes en vaardigheden aan om
doorgroei te stimuleren
• Fysieke capaciteiten onderhouden of verbeteren:
je zoekt naar aangepaste hulpmiddelen volgens de
beperkingen van de cliënt

Je bent vertrouwd met de gevolgen van een nietaangeboren hersenletsel en hebt kennis van
methodieken en hulpmiddelen om personen met
een NAH te ondersteunen zodat ze leren omgaan met
de blijvende beperkingen en de draad terug kunnen
opnemen. Je werkt methodisch en analyseert de
taakeisen en de mogelijkheden van de cliënt om
participatie maximaal mogelijk te maken.
Je beschikt over een agogisch diploma op bachelorniveau en kan vlot overweg met de PC, internet, e-mail
en de verschillende MS Office-pakketten. Je hebt een
rijbewijs B en kan over een eigen wagen beschikken.

AANBOD & TROEVEN

COMPETENTIES
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. Je bent een
teamplayer met een kritische blik en een grote portie
verantwoordelijkheidszin. Je hebt oog voor kwaliteit, je kan
goed plannen en organiseren en behoudt het overzicht.
Je neemt initiatief en bent stressbestendig. Je werkt
samen met andere collega’s, je overlegt en stemt af. Je bent
leergierig, volgt de beweging en evolutie in het werkveld
NAH op en bent bereid tot het voortdurend bijschaven van
kennis en expertise.

•

•

•

We bieden je een voltijds contract van bepaalde
duur voor de periode van 1 juli 2022 tot en met 31
december 2022 met eventueel kans op verlenging.
Verloning volgens barema paritair comité 319.01,
maximum klasse 1 (volgens diploma en relevante
anciënniteit).
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 voor 19 juni via e-mail
naar steffy.tran@groepubuntu.be. Wij verzekeren een vlotte en vertrouwelijke aanpak
van je kandidatuur.
#wezijnubuntu #menszijndoejesamen

