Zorg jij voor een warm onthaal?

VACATURE

‘Word jij een enthousiaste ambassadeur
van onze netwerkorganisatie?’
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.

‘Ben jij
sociaal,
vriendelijk,
flexibel
en kan je
goed
luisteren?’

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 onze communicatiedienst te versterken zijn we op zoek naar een gedreven
en warme onthaalmedewerker.

FUNCTIEOMSCHRIJVING
Als onthaalmedewerker maak je deel uit van de communicatiedienst. Deze dienst coördineert het interne en externe
communicatiebeleid van Groep Ubuntu. In ons coördinatiecentrum in Zwevegem ben je het eerste aanspreekpunt voor
cliënten, medewerkers, vrijwilligers, klanten en bezoekers. Als ambassadeur van onze organisatie sta je in voor:
 een warm onthaal voor iedereen die het coördinatiecentrum bezoekt
 de klantvriendelijke telefonische contacten en het doorverwijzen ervan
 de eerste basisinformatie die externen krijgen over ons aanbod en onze dienstverlening
 de organisatie van de binnenpost en externe postmailing
 het faciliteren van het coördinatiecentrum: beheer van het economaat, de regie van de reservaties
van de vergader- en opleidingsruimtes, aansturen van de externe poetsmedewerker, …
 up-to-date houden van relevante communicatiedoelgroepen in ons CRM-systeem
 het beheer en de reservaties van het PR-materiaal
 de begeleiding van mensen met een beperking die via Werkburo tewerkgesteld zijn in het onthaal, onze jobcoaches
ondersteunen je hierbij

COMPETENTIES
Je wil werken in een organisatie met een maatschappelijke meerwaarde en een sociale impact 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 onthaalmedewerker ben je sociaal, vlot en stressbestendig. Je kan goed luisteren, bent flexibel en je kan zelfstandig
werken. Je kan vlot overweg met de computer en online communicatiemediums. Je bent in het bezit van een rijbewijs B
en hebt een wagen ter beschikking.

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
 Een boeiende en gevarieerde job waarin je, je talenten en competenties kan inzetten en ontplooien
 Een leuk team met toffe en enthousiaste collega’s

Stuur jouw motivatiebrief en CV met vermelding van de vacature voor 10 oktober 2022 via
e-mail naar vicky.decaluwe@groepubuntu.be. We verzekeren een vlotte en vertrouwelijke
aanpak van je kandidatuur.
#wezijnubuntu #menszijndoejesamen

Vicky De Caluwé

