
Groep Ubuntu is een sociale netwerkorganisatie die 
mensen met een beperking, maatschappelijk kwetsbare 
doelgroepen en hun omgeving inspireert en ondersteunt. Als 
netwerkorganisatie kunnen we mensen vanuit een heel ruim 
aanbod de juiste ondersteuning op maat bieden. 

We creëren activiteiten, dienstverlening en werkplekken voor 
en door mensen en dit op vlak van werken, wonen, vorming 
& vrije tijd, gezin & kind, mobiele ondersteuning en therapie. 
Voor onze dienst facility zijn wij op zoek naar een coördinator 
facility.

Dienst facility is verantwoordelijk voor vervoer, klusjesdienst, 
wasatelier, groenonderhoud en de keuken.
 

ZUID-WEST-VLAANDEREN

VACATURE

COÖRDINATOR FACILITY

‘Problemen correct 
analyseren en plannen 
en organiseren zijn 
jouw talenten.’  

‘Je kan enthousiasmeren, motiveren en coachen’  



OPDRACHT
De dienst facility is verantwoordelijk voor
Vervoer: 
• plannen en dagelijks uitvoeren van de ritten met cliënten 

van en naar dagcentra
• intern transport van materialen tussen de verschillende 

vestigingen
• technisch onderhoud/keuringen van het wagenpark
Klusjesdienst:
• kleine herstellingswerken aan de bestaande gebouwen 

van onze netwerkorganisatie
• orde en netheid bewaken op de verschillende sites
Wasatelier:
• ophalen, verzorgen en terugbrengen van de persoonlijke 

was van cliënten en ateliers
Groenonderhoud:
• onderhoud van de tuinen binnen de organisatie
Keuken: 
• bereiden en zorgen voor de interne verdeling van 

middagmalen, afwas en onderhoud van keukens

Als coördinator stel je een jaarplan op en volg je de verdere 
implementatie op. Je rapporteert aan de financieel manager. 
Daarnaast ben je als leidinggevende ook verantwoordelijk 
voor:
- de coördinatie en coaching van de medewerkers van jouw 

dienst
- communicatie en overleg met alle betrokkenen, zowel 

intern als extern
- het opstellen en opvolgen van het beleidsplan en zakelijk 

plan van de dienst in afstemming met het beleid en de 
strategie van de organisatie

- de aankoop van de nodige producten en materialen in 
functie van de opdrachten van jouw dienst

COMPETENTIES

Je wil werken in een organisatie die een maatschappelijke 
meerwaarde en een sociale impact creëert, waar we 
diversiteit als een rijkdom beschouwen 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.

AANBOD & TROEVEN

  We bieden jou een voltijds contract van onbepaalde duur 
met verloning volgens barema paritair comité 319.01. Loon 
is binnen deze barema’s bespreekbaar op basis van profiel, 
relevante ervaring en diploma.  
   Een aantrekkelijke verlofregeling volgens pc 319.01 die 
opbouwt volgens leeftijd.
   Tewerkstelling in een vooruitstrevende en groeiende 
organisatie met een warme, persoonlijke en professionele 
werksfeer en een maatschappelijke en sociale meerwaarde. 
We bieden tegelijk stabiliteit en werkzekerheid.
   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 vóór 26 februari 2023 
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.
#wezijnubuntu #menszijndoejesamen

Steffy Tran

Je bent gemotiveerd, doelgericht en beschikt over 
een proactieve houding. Je kan zelfstandig, efficiënt 
en nauwkeurig werken en je beschikt over een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel. Je kan je flexibel opstellen en 
kan indien nodig snel oplossingsgericht handelen. Je hebt 
goede sociale vaardigheden, bent communicatief sterk 
naar zowel personen met een beperking en hun netwerk, 
naar medewerkers van de dienst als naar derden.

Je kan problemen correct analyseren en bent sterk in 
plannen en organiseren. Bovendien heb je het talent om 
mensen te enthousiasmeren, te motiveren en te coachen. 
Je behaalde een (technisch) diploma op bachelorniveau. 
Je hebt een rijbewijs B en beschikt over een eigen wagen. 
Rijbewijs C/D is mooi meegenomen. Je bent administratief 
sterk en kan vlot overweg met de PC, internet, e-mail en de 
verschillende 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.


