Groep Ubuntu vzw is een sociale organisatie ter ondersteuning van personen met een beperking. Wij bieden vanuit onze
verschillende satellieten een ruim en divers aanbod op vlak van wonen, werken en vorming & vrije tijd in de regio Zuid
West‐ en Zuid Oost‐Vlaanderen. Voor onze satelliet Regenboog zijn wij op zoek naar een m/v:

COÖRDINATOR ATELIERWERKING
FUNCTIEOMSCHRIJVING
De Regenboog biedt gevarieerd en aangepast werk aan een 80‐tal personen met een beperking of met specifieke
ondersteuningsnoden. Er zijn verschillende creatieve ateliers waar ambachtelijke producten worden vervaardigd: een
kaarten‐ en stoffenatelier, een klei‐ en kaarsenatelier en een voedingsatelier. De gemaakte producten worden aangeboden
in de geschenkenwinkel ‘De kameel met vier bulten’.
Als coördinator is het jouw taak om de begeleiders, medewerkers en de dagelijkse werking te coördineren op inhoudelijk en
op organisatorisch vlak. Je verantwoordelijkheden situeren zich binnen een aantal resultaatsgebieden:









Verder uitbouwen van de missie, visie en strategie van de Regenboog en deze vertalen naar een dagelijks beleid
Plannen en organiseren om zo een vlotte dagelijkse werking te verzekeren
Stimuleren van de samenwerking binnen het team
Coachen van de individuele medewerker op competenties en talenten zodat zij verder kunnen ontwikkelen en groeien
Bewaken van de kwaliteit van de producten en dienstverlening
Communicatie en netwerking met verschillende stakeholders binnen en buiten Groep Ubuntu (cliënten, netwerken,
klanten, vrijwilligers, buren, ...)
Nauw samenwerken met andere satellieten en diensten van Groep Ubuntu, met organisaties en lokale verenigingen,
vrijwilligers, gemeente, ...

In deze opdracht word je gecoacht en ondersteund door een coach organisatieontwikkeling en door het management. Als
coördinator heb je ook een begeleidingstaak en sta je in de dagelijkse werking als begeleider.

COMPETENTIEPROFIEL
Jouw basishouding stemt overeen met de visie en de kernwaarden van Groep Ubuntu: je handelt vanuit een emancipatorische
grondhouding en een inclusieve visie. Dit uit zich zoals elke medewerker van Groep Ubuntu in de kerncompetenties:
openheid, leervermogen, samenwerken, eigenaarschap en ondernemen.
Als coördinator beschik je over specifieke leiderschapscompetenties: coachen, samenwerking stimuleren, controleren,
coördineren, strategisch handelen, resultaatgericht handelen, netwerken en innoveren. Je hebt ervaring met het coachen
van medewerkers en/of voeling met de diverse aspecten van leidinggeven. Je bent in staat sterktes van medewerkers te
(h)erkennen en ze te versterken en als het moet kan je ook knopen doorhakken.
Je kan zelfstandig werken, neemt initiatief en bent goed in plannen en organiseren. Anderzijds hecht je belang aan visiegericht
werken en beschik je over goede communicatieve vaardigheden.
Je hebt voeling met of interesse in de verschillende activiteiten van de Regenboog. Je kan vlot overweg met de PC, internet,
e‐mail en de verschillende MS office pakketten en je bent in het bezit van een rijbewijs B. Je beschikt over een agogisch
diploma op niveau bachelor en je hebt ervaring in het ondersteunen van mensen met een beperking.

ONS AANBOD



4/5 contract van onbepaalde duur met verloning volgens barema paritair comité 319.01.
Ontwikkelingsmogelijkheden door een uitgebreid HR‐, vormings‐ en loopbaanbeleid.

SOLLICITEREN
Stuur jouw sollicitatiebrief en CV met vermelding van de vacature vóór 5 november 2017 via e‐mail naar
leen.vandenhende@groepubuntu.org. Wij verzekeren een vlotte en vertrouwelijke aanpak van jouw kandidatuur. Meer info
over Groep Ubuntu kan je vinden op onze website.
Wens je op de hoogte te blijven van openstaande vacatures bij Groep Ubuntu?
Meld je dan aan op onze website of volg ons op Facebook

WWW.GROEPUBUNTU.ORG

