VACATURE
Coördinator dagbesteding

38 u/week vervangingscontract wegens zwangerschap (vermoedelijke einddatum: 1 juni
2022)

Kernopdracht:
-

Je staat in voor het coachen van en leiding geven aan 4 begeleidende teams.

-

Je zult het algemeen beleid mee uitwerken en realiseren.

We zoeken een medewerker die:
•

•

Beschikt over onderstaande competenties, noodzakelijk in de functie als coördinator:
o Probleem analyse: Het duiden van een probleem in zijn verbanden en het op een systematische
wijze op zoek gaan naar bijkomende informatie om een probleem op te lossen.
o Verbale communicatie: Een mondelinge boodschap vaardig overbrengen zodat het publiek, tot
wie de boodschap gericht is, ze begrijpt.
o Coachen en ontwikkelen: Het nemen of ondersteunen van acties ter bevordering van de
professionele en /of persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.
o Procesopvolging: Het opvolgen in tijd van de voortgang van processen en taken.
o Samenwerken: Actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat (organisatiedoel) of aan
het oplossen van probleem of conflicten.
o Leiding geven: Het op efficiënte wijze willen en kunnen beïnvloeden van medewerkers in het
kader van hun functie.
o Visie: Het in staat zijn om zaken op een afstand te bekijken en ze in hun ruimere context te
plaatsen.
o Beslissen: Zich eenduidig uitspreken over een bepaald standpunt of bepaalde actie, ook als er
geen volledige kennis is van de alternatieven of consequenties.
o Zelfinzicht: Het in die mate zichzelf kunnen inschatten en beoordelen dat men een correct
zelfbeeld bekomt.
o Organisatiesensitiviteit: het in staat zijn om invloeden en gevolgen van eigen beslissingen of
acties op andere delen van de organisatie te onderkennen.
o Emancipatorisch werken: Het benaderen en omgaan met gasten en medewerkers is erop gericht
om emancipatie te bevorderen.
Beschikt over een diploma in een sociale of pedagogische richting, minstens bachelor

Aanbod :
•
•
•
•
•
•

Een contract bepaalde duur (vervangingscontract zwangerschap 38u/week)
Indiensttreding: 12 juli 2021
Verloning volgens barema
Een boeiende functie met voldoende uitdagingen
Vergoeding woon-werkverkeer
Opleidings- en ondersteuningskansen

SOLLICITEREN
Sollicitatie: gemotiveerd schrijven met CV sturen t.a.v. Karen Mees (karen.mees@vestavzw.be)
Uiterste sollicitatiedatum :
02/07/2021 voor interne kandidaten
07/07/2021 voor externe kandidaten
-

