WERKBURO WEST-VLAANDEREN
‘Oog voor jouw cliënt én de werkvloerbegeleider’
VACATURE
JOBCOACH
‘Als jobcoach
ga je op zoek
naar de jobinhoud
en werkplek waar
jouw cliënt zich het
best bij voelt.’

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. Voor het team van Werkburo zijn we op zoek naar een
nieuwe jobcoach.
Werkburo is een samenwerkingsverband over heel Vlaanderen
met verschillende partnerorganisaties waarbij sociale ondernemers
ondersteuning bieden aan kwetsbare groepen. Vanuit WestVlaanderen is Groep Ubuntu kernpartner.
Werkburo is een dienst begeleid werken. We bieden ondersteuning
aan personen die geen betaalde job kunnen uitvoeren door een
persoons- of maatschappijgebonden beperking. Begeleid werken
biedt deze mensen de kans om toch te gaan werken in een gewone
arbeidsomgeving, op vrijwillige basis met ondersteuning van een
jobcoach.

OPDRACHT
De mensen die jij zult ondersteunen zijn mensen met een
psychische kwetsbaarheid, mensen met verstandelijke
beperking, met ASS en normale begaafdheid, met een
niet-aangeboren hersenletsel (NAH), … Als jobcoach
heb je een aantal verantwoordelijkheden:
 Analyseren van de mogelijkheden, ondersteuningsnoden en wensen van de cliënt op vlak van werken
 Samen met de cliënt op zoek gaan naar een
geschikte werkpost.
 Uitwerken van een takenpakket op maat.
 Ondersteunen van de cliënt bij het aanleren van de
nodige vaardigheden.
 Adviseren van de werkgever en ondersteunen van de
werkvloerbegeleiding.
 Deelnemen aan extern overleg om de kwaliteit van de
dienstverlening te verbeteren.

Als jobcoach ben je zelfstandig en flexibel, neem je
initiatief en kan je plannen en organiseren. Je komt
vlot over en beschikt over een goede mondelinge
communicatie en kan mensen overtuigen.
.Je benut je agogische kennis om het werk en de
mogelijkheden van de begeleid werker te kunnen
bijsturen wanneer nodig. Ervaring met jobcoaching
of begeleid werken en expertise over autisme is een
pluspunt.
Je kan overweg met de PC, internet, e-mail en de
courante office pakketten en beschikt over een agogisch
diploma niveau bachelor (of gelijkwaardig door ervaring).
Je bent in het bezit van een rijbewijs B en kan over een
wagen beschikken.

AANBOD & TROEVEN
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.


We bieden je een vast contract met een
tewerkstellingsbreuk van 19/38. Verloning volgens
barema paritair comité 319.01, maximum klasse 1 (volgens
diploma en relevante anciënniteit).
 Tewerkstelling in een vooruitstrevende en groeiende
organisatie met een warme, persoonlijke en
professionele werksfeer en in een leuk team van collega’s.
 Ontwikkelingsmogelijkheden door een uitgebreid
HR-, vormings- en loopbaanbeleid.

Stuur jouw CV en motivatiebrief met vermelding van de vacature voor 30 januari 2022
via e-mail naar steffy.tran@groepubuntu.be. Wij verzekeren een vlotte en vertrouwelijke
aanpak van je kandidatuur.
#wezijnubuntu #menszijndoejesamen

