
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 D&A 
Feniks zijn we op zoek naar een logistiek medewerker / chauffeur. 

D&A Feniks in Avelgem is een dagbesteding die verschillende 
beleefwerkingen en arbeidsgerichte ateliers aanbiedt aan personen 
met een (vermoeden van) beperking. We houden hierbij rekening 
met de mogelijkheden en talenten van de cliënten. 

AVELGEM

VACATURE

LOGISTIEK MEDEWERKER / CHAUFFEUR

‘Als chauffeur ben je 
de spilfiguur tussen 
het netwerk en de 
dagbestedingscentra.’  

‘Je bent flexibel en betrouwbaar. ’  



OPDRACHT
In deze duo-functie word je ingezet als logistiek 
medewerker én als chauffeur. Je bent verantwoordelijk 
voor het onderhoud van de gemeenschappelijke 
ruimtes en het sanitair: de ateliers, gangen, toiletten, 
badkamer, ... Daarnaast breng je de cliënten, mensen 
met een (vermoeden van) beperking, van en/of naar 
hun dagbesteding. Hierbij ben jij het aanspreekpunt 
tussen netwerk en dagbesteding. 

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. 

Je houdt van netheid en steekt graag de handen uit de 
mouwen. Zelfstandig werken, plannen en organiseren 
vormen voor jou geen probleem. Door jouw 
enthousiasme en warm onthaal stel je cliënten op hun 
gemak. Je communiceert op een open manier en past 
je gemakkelijk aan aan veranderende omstandigheden. 
Je werkt graag met een flexibel uurrooster. Vroeg uit de 
veren of een late shift? Daar zie jij geen graten in. 

Je hebt daarnaast een hart voor mensen met een 
beperking en draagt graag je steentje bij om hen een 
aangename dag te bezorgen. Je hebt een rijbewijs B en 
kan je zelfstandig verplaatsen naar de standplaats van 
de bus. 

AANBOD & TROEVEN

  We bieden jou een vast contract van onbepaalde 
duur van 33 u per week met verloning volgens barema 
paritair comité 319.01. 
  Flexibele werkuren: enkel de ochtendshift, enkel de 
avondshift of een combinatie van beide is bespreekbaar
  Tewerkstelling in een vooruitstrevende en groeiende 
organisatie met een warme, persoonlijke en professionele 
weksfeer 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 via e-mail naar  
faustine.vanderbeke@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

Faustine Vanderbeke


