
Groep Ubuntu is een sociale netwerkorganisatie en  inspireert en ondersteunt 
mensen met een beperking, mensen met een niet-aangeboren hersenletsel 

(NAH) en maatschappelijk kwetsbare doelgroepen. 

Door actief te luisteren naar hen en hun netwerk zoeken we samen naar unieke, 
creatieve antwoorden. Vanuit een ruim aanbod bieden we mensen de juiste 

ondersteuning op maat. Dit op vlak van werken, wonen, vorming en vrije tijd, 

therapie en mobiele ondersteuning. 

Groep Ubuntu bestaat uit verschillende vzw’s en is werkzaam in verschillende 
sectoren: zorg, sociale economie en dienstencheques. Over sectoren heen en 

in verbinding met de buurt zoeken we altijd naar kruisbestuiving. We vinden 

het immers heel normaal dat iedereen de kans krijgt om bij te dragen tot een 

warme en solidaire leefomgeving. 

Om ons HR-team te versterken zijn we op zoek naar een gedreven en 

enthousiaste HR-medewerker. 

VACATURE

‘Beschik je  
over een  
sterk  
oplossend
vermogen en  
communicatieve
vaardigheden?’  

‘Hecht jij belang aan de unieke persoon 
van de medewerker?’  

HR-MEDEWERKER



FUNCTIEOMSCHRIJVING

Samen met je collega’s ondersteun je onze onderneming om het HR-beleid te vertalen in de praktijk. Binnen dit beleid 

hechten we belang aan de unieke persoon van de medewerker met zijn of haar competenties en talenten. We stellen  

eigenaarschap, autonomie, samenwerking  en participatie centraal. We wensen iedere medewerker een gewaardeerde plek 

te geven in onze onderneming. Je specifieke opdracht is:  

 

 Opvolgen van de ontwikkeling van alle medewerkers van onze ondersteunende diensten samen met de respectievelijk  

  coachend leidinggevende (o.a. werving en selectie, competentie- en talentontwikkeling, loopbaanontwikkeling, ...). 

 Aanspreekpunt zijn binnen het HR-team voor het welzijn van onze medewerkers. 

 Vorming en intervisie geven over coachend leidinggeven, teamprocessen en teamdynamieken. Dit zowel in individueel  

  als in groep. 

 Begeleiden van teamprocessen op vraag van de coachend leidinggevende: teamdiagnose, begeleiden en ondersteunen  

  van teamprocessen en teamdynamieken. 

 

In deze opdracht wordt je gecoacht en ondersteund door de HR-manager. 

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. Als medewerker van een ondersteunende dienst ben je gericht op het ondersteunen van individuen 

en teams. Integriteit, empathie, sociale vlotheid en creativiteit zijn cruciaal in deze job. Daarnaast beschik je over een sterk 

probleemoplossend vermogen en goede communicatieve vaardigheden. Efficiënt werken en plannen en organiseren zijn 

kwaliteiten van jou. Je bent gericht op samenwerking, maar kan je ook goed zelfstandig aan de slag.

Je beschikt over een (agogisch) diploma op niveau bachelor. Ervaring met HR-processen en expertise rond coachend 

leidinggeven, team processen en welzijn is vereist. Je bent in het bezit van een rijbewijs B en kan over een wagen beschikken. 

Je hebt ervaring in, affiniteit met of gewoon goesting, om in een sociale onderneming aan de slag te gaan.

COMPETENTIES

ONS AANBOD

 Voltijds contract of 4/5 contract voor onbepaalde duur binnen de barema’s van PC 319.01. 

 Een aantrekkelijke verlofregeling volgens PC 319.01 die opbouwt volgens leeftijd. 

 Tewerkstelling in een vooruitstrevende, groeiende organisatie met een warme, persoonlijke en professionele werksfeer  
  en een maatschappelijke sociale meerwaarde. We bieden tegelijkertijd 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. 

Stuur jouw motivatiebrief en CV met vermelding van de vacature voor 6 november 2022 
via e-mail naar faustine.vanderbeke@groepubuntu.be. We verzekeren een vlotte en 
vertrouwelijke aanpak van je kandidatuur.
#wezijnubuntu #menszijndoejesamen


