HR-MEDEWERKER
‘Je bent integer, empathisch, sociaal en creatief’
VACATURE
ZWEVEGEM
‘Enthousiaste
en betrokken
medewerkers die
met goesting
komen werken’

Groep Ubuntu is een sociale netwerkorganisatie die mensen met
een beperking of NAH en maatschappelijk kwetsbare doelgroepen
en hun omgeving inspireert en ondersteunt. Als netwerkorganisatie
bieden we mensen vanuit een ruim aanbod de juiste ondersteuning
op maat. We creëren activiteiten, dienstverlening en werkplekken
voor en door mensen op vlak van werken, wonen, vorming en vrije
tijd, gezin en kind, mobiele ondersteuning en therapie. Omwille van
een uitbreiding zijn wij op zoek naar een HR-medewerker.
De HR-dienst is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en
uitvoering van het HR-beleid en de HR-processen binnen Groep
Ubuntu en onze partnervzw’s (tAlternatief, Comforte, Hise, ...).
Om het HR-team te versterken zijn wij op zoek naar een nieuwe
collega. Samen met het team streef je naar een kwaliteitsvolle en
versterkende ondersteuning van medewerkers in tAlternatief,
onze werkervaringsfabriek binnen de sociale economie, en in vzw
Comforte, ons dienstenchequebedrijf.

OPDRACHT
In deze job ben je verantwoordelijk voor de opvolging van
een aantal HR-processen:
•
•
•
•

•
•

Personeelsplanning
Werving en selectie
Onthaal en introductie van nieuwe medewerkers
Opvolging lokale diensteconomie: in-, dooren uitstroom, aanvraag en opvolging van
doorstroomtrajecten, opvolging subsidie, opvolging
POP’s (persoonlijke ontwikkelingsplannen), ...
Competentie- en talentontwikkeling
Administratieve opvolging

Dit binnen een beleid waarin we belang hechten aan
de unieke persoon van de medewerker met zijn/
haar competenties en talenten, waar eigenaarschap,
autonomie en participatie centraal staan en we streven
naar enthousiaste en betrokken medewerkers die met
goesting komen werken.
In deze opdracht word je gecoacht en ondersteund
door de HR-manager.

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.
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, plannen en organiseren zijn jouw
kwaliteiten. Je bent gericht op samenwerking, maar kan
ook goed zelfstandig aan de slag.
Je hebt een sociaal of agogisch diploma op bachelorniveau (of gelijkwaardig door ervaring). Je hebt voeling
met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ervaring
met HR-processen en/of specifieke expertise binnen
deelthema’s (bv. lokale diensteneconomie of maatwerk)
is een meerwaarde. Je hebt 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.

AANBOD & TROEVEN
•

•
•

•

•

We bieden je een voltijds contract van onbepaalde
duur met verloning binnen de barema’s PC 319.01
volgens diploma (bachelor), functie en ervaring.
Relevante anciënniteit kan meegenomen worden.
Een aantrekkelijke verlofregeling die opbouwt
volgens leeftijd.
Tewerkstelling in een vooruitstrevende en
groeiende organisatie met een warme,
persoonlijke en professionele werksfeer in een
leuk team van collega’s. We bieden 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 voor 21 juni 2022 via
e-mail naar vicky.decaluwe@groepubuntu.be. Wij verzekeren een vlotte en vertrouwelijke
aanpak van je kandidatuur.
Vicky
#wezijnubuntu #menszijndoejesamen

De Caluwé

