MOBIELE COACH
‘Je leert de cliënt vaardigheden aan’
VACATURE
AVELGEM
WAREGEM
‘Je kan plannen
en organiseren
en pakt problemen
vlot en efficiënt aan.’

Groep Ubuntu is een sociale netwerkorganisatie die mensen met
een beperking en/of een maatschappelijke kwetsbaarheid en hun
omgeving inspireert en ondersteunt. Als netwerkorganisatie 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 ons mobiel team Avelgem-Waregem zijn wij op zoek
naar een mobiele coach.
De mobiele teams bieden mobiele ondersteuning aan personen met
een beperking in Zuid-West-Vlaanderen, o.a. in Avelgem/Waregem.
Als mobiele coach sta je in voor het individueel en op maat
ondersteunen van mensen met een zorgnood bij alle aspecten
van hun leven en vanuit hun eigen leefsituatie. Dit om de cliënt te
stimuleren maximaal - volgens mogelijkheden en beperkingen - zelf
de verantwoordelijkheid voor zijn/haar leven op te nemen en een
kwaliteitsvol leven te leiden.

OPDRACHT
Je verantwoordelijkheden als mobiele coach zijn:
 Je ondersteunt de personen met een beperking mobiel en
op maat bij alle domeinen van het leven, zowel op vlak van
wonen als op psychosociaal vlak en bij dagelijkse activiteiten
(relaties, huishouden, budget, administratie, werksituatie, vrije
tijd, gezondheid, ...)
 Je organiseert de hulp van eerstelijnsdiensten en van reguliere
hulpverleners om zo het zelfstandig wonen te bevorderen
 In functie van het zo zelfstandig mogelijk leven leer je de cliënt
vaardigheden aan en ontwikkel je deze
 Je volgt de lichamelijke, geestelijke, emotionele en sociale
gezondheid van de cliënt op en ondersteunt waar nodig
 Je volgt de cliënt individueel op volgens de werkdoelen
geformuleerd in het ondersteuningsplan

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 hebt een agogisch diploma (maatschappelijk werk of
orthopedagogie), hebt ervaring met het ondersteunen van
mensen met een beperking en hebt een goede kennis van
de sociale kaart. Je kan overweg met computer, internet,
e-mail en de courante Office-pakketten. Je hebt een rijbewijs
B en kan over een wagen beschikken.

AANBOD & TROEVEN
 Een contract bepaalde duur van 30,40/38,00 met een
grote kans op verlenging.
 Verloning volgens paritair comité 319.01, maximum klasse
1 (op bachelorniveau).
 Je werkt in de regio Avelgem-Waregem.
 Tewerkstelling in een vooruitstrevende en groeiende
organisatie met een warme, persoonlijke en professionele
werksfeer in een leuk team van collega’s.
 Ontwikkelingsmogelijkheden door een uitgebreid HR-,
vormings- en loopbaanbeleid.

Als mobiele coach kan je zelfstandig werken, ben je
voldoende stressbestendig en ben je bereid om netwerken buurtgericht te werken. Je kan plannen en organiseren
en pakt problemen concreet en systematisch aan. Je bent
leergierig en pikt vlot nieuwe informatie op. Je stelt je
flexibel op in de ruime zin (werkrooster, takenpakket,
denken, ...). Avond- en beperkt weekendwerk vormen geen
probleem.

Stuur jouw CV en motivatiebrief met vermelding van de vacature vóór 2 december 2022
via e-mail naar hanne.duchi@groepubuntu.be. Wij verzekeren een vlotte en vertrouwelijke
aanpak van je kandidatuur.
#wezijnubuntu #menszijndoejesamen

Hanne Duchi

