COÖRDINATOR TECHNISCHE DIENST
‘Je gaat respectvol om met de cliënten’
VACATURE
RUIME REGIO KORTRIJK
‘Naast jouw
technisch inzicht
kan je ook als de
beste plannen
en organiseren’

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 onze logistieke dienst zijn we op
zoek naar een coördinator voor onze technische dienst.
Als leidinggevende ben je verantwoordelijk voor de coördinatie
en coaching van de medewerkers van de technische dienst. Je
overlegt en communiceert met alle betrokkenen, zowel intern als
extern. Je stelt een beleidsplan en zakelijk plan op van de dienst
afgestemd op het beleid en de strategie van de organisatie in toto.

OPDRACHT
De technische dienst is verantwoordelijk voor
 Technische opdrachten:
 De opvolging van nieuwbouwprojecten
 Grotere herstellings- of renovatiewerken van de
bestaande gebouwen in onze organisatie
 Kleinere (dagelijkse) ad hoc reparatiewerken
 Periodiek preventief onderhoud van gebouwen
en installaties
 Afvalbeheer en afvalstromen
Een deel van deze opdrachten voert het team zelf uit,
een deel wordt uitbesteed.
 Vervoersopdracht:
 Plannen en dagelijks uitvoeren van de ritten
met cliënten van en naar dagcentra
 Intern transport van materialen tussen de
verschillende vestigingen
 Planning van onderhoud en herstellingen van
het wagenpark
Als coördinator stel je een jaarplan op en volg je de
implementatie op samen met 2 werkleiders en een
planner van het vervoer. Voor de realisatie van de
nieuwbouwprojecten en grotere herstellings- en
renovatiewerken werk je nauw samen met de betrokken
coördinatoren in de onderneming zodat deze voldoen
aan de functievereisten van de gebruiker. Je rapporteert
aan de financieel manager.

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 bent gemotiveerd, doelgericht en beschikt over
een proactieve houding. Je kan zelfstandig, efficiënt
en nauwkeurig werken en beschikt over een groot
verantwoordelijkheidsgevoel. Je kan je flexibel opstellen

en indien nodig snel oplossingsgericht handelen. Je
hebt goede sociale vaardigheden, bent communicatief
sterk en beschikt over een commerciële flair.
Je hebt een brede technische bagage. Je kan problemen
correct analyseren, hebt een goed technisch inzicht en
bent sterk in plannen en organiseren. Bovendien heb je
het talent om mensen te enthousiasmeren, motiveren en
coachen. Je beschikt over onderhandelingscapaciteiten
en kan duidelijke afspraken maken met betrekking tot
prijs en verwachte kwaliteit.
Je beschikt over een (bouw)technisch diploma op
bachelorniveau (of gelijkwaardig door ervaring). Je
bezit een rijbewijs B en beschikt over een eigen wagen.
Je bent administratief sterk en kan vlot overweg met PC,
internet, e-mail en de MS Office-pakketten.
Je bent je bewust van te werken binnen een
ondersteuningsnetwerk voor personen met een
kwetsbaarheid. Je hebt een respectvolle houding t.o.v.
de cliënten en staat open voor relevante informatie
m.b.t. de beperking van de cliënten.

AANBOD & TROEVEN
 4/5 of voltijds contract onbepaalde duur met
verloning binnen de barema’s van paritair comité 319.01.
Loon is binnen de barema’s bespreekbaar op basis van
profiel, relevante ervaring en diploma.
 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, die stabiliteit en werkzekerheid
biedt.
 Een boeiende en gevarieerde job waarin je flexibel
kan werken, met aandacht voor een goede work/life
balans.
 De mogelijkheden 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 via e-mail naar
steffy.tran@groepubuntu.be. Wij verzekeren een vlotte en vertrouwelijke aanpak van je
kandidatuur.
#wezijnubuntu #menszijndoejesamen

