COÖRDINATOR MOBIEL TEAM
‘Je bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening’
VACATURE
ZWEVEGEM
HARELBEKE
‘Je coacht elke
medewerker op
competenties en
talenten zodat
hij/zij verder kan
ontwikkelen en
groeien.’

Groep Ubuntu is een sociale netwerkonderneming die mensen
met een beperking en/of een maatschappelijke kwetsbaarheid en
hun omgeving inspireert en ondersteunt. Als netwerkorganisatie
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. Door een interne verschuiving zijn we voor ons Mobiel
Team regio Zwevegem-Harelbeke op zoek naar een coördinator.
De mobiele teams bieden mobiele en ambulante ondersteuning
aan personen met een beperking in Zuid-West-Vlaanderen, o.a. in
Zwevegem/Harelbeke. De mobiele coach staat in voor het individueel
en op maat ondersteunen van mensen met een zorgnood bij alle
aspecten van hun leven en vanuit hun eigen leefsituatie. Dit om
de cliënt te stimuleren maximaal - volgens mogelijkheden en
beperkingen - zelf de verantwoordelijkheid voor zijn/haar leven op te
nemen en een kwaliteitsvol leven te leiden.

OPDRACHT
 Je ondersteunt de cliënt mobiel, ambulant en op maat bij
alle domeinen van het leven, zowel op vlak van wonen als
op psychosociaal vlak en bij dagelijkse activiteiten (relaties,
huishouden, budget, administratie, werksituatie, vrije tijd,
gzondheid, ...)
 Je organiseert de hulp van eerstelijnsdiensten en van reguliere
hulpverleners om zo het zelfstandig wonen te bevorderen
 In functie van het zo zelfstandig mogelijk leven leer je de cliënt
vaardigheden aan en ontwikkel je deze
 Je volgt de lichamelijke, geestelijke, emotionele en sociale
gezondheid van de cliënt op en ondersteunt waar nodig
 Je volgt de cliënt individueel op volgens de werkdoelen
geformuleerd in het ondersteuningsplan
Jouw hoofdtaak als coördinator bestaat erin medewerkers
en de dagelijkse werking te coördineren op inhoudelijk en
organisatorisch vlak. Jouw verantwoordelijkheden zijn:
 Je bouwt de missie, visie en strategie van het mobiel team
Zwevegem/Harelbeke verder uit en vertaalt deze naar een
dagelijks beleid
 Je plant en organiseert de middelen en de medewerkers
en zorgt voor een duidelijk kader waarbinnen iedereen kan
functioneren
 Je coacht elke medewerker op competenties en talenten zodat
zij verder kunnen ontwikkelen en groeien
 Je bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening
 Je verzorgt de communicatie en netwerkt met verschillende
stakeholders (cliensten, netwerken, partnerorganisaties, ...)
binnen en buiten Groep Ubuntu
 Je werkt nauw samen 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 mobiele coach.

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
coördinator
beschik
je
over
specifieke
leiderschapscompetenties:
coachen,
samenwerking
stimuleren, controleren, coördineren, strategisch en
resultaatgericht handelen, netwerken en innoveren.
Je hebt ervaring met het coachen van medewerkers
of met de diverse aspecten van leidinggeven. Je
(h)erkent de sterktes van medewerkers, je kan motiveren en
stimuleren en als het moet, kan je ook knopen doorhakken.
Je kan vlot overweg met computer, internet, e-mail en de
verschillende MS Office-pakketten. Je hebt een agogisch
diploma op bachelorniveau en beschikt over een rijbewijs
B. Je bent flexibel inzetbaar o.a. avondwerk en sporadisch
weekendwerk.

AANBOD & TROEVEN
 Een voltijds of 4/5 contract van onbepaalde duur met
verloning volgens paritair comité 319 (volgens diploma,
functie en ervaring), relevante anciënniteit kan meegenomen
worden.
 Aantrekkelijke verlofregeling die opbouwt volgens leeftijd.
 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 waarin je de
mogelijkheden krijgt om je talenten en competenties ten
volle in te zetten en verder te ontplooien in onze ruime
organisatie.
 Plaats van tewerkstelling is Zwevegem.
 Onmiddellijke indiensttreding

Stuur jouw CV en motivatiebrief met vermelding van de vacature vóór 13 september
2022 via e-mail naar vicky.decaluwe@groepubuntu.be. Wij verzekeren een vlotte en
vertrouwelijke aanpak van je kandidatuur.
#wezijnubuntu #menszijndoejesamen

Vicky De Caluwé

