Vesta vzw ondersteunt personen met een beperking samen met hun familie
én netwerk bij het maximaliseren van hun levenskwaliteit.
Wij houden hierbij zoveel mogelijk rekening met de individuele noden.
Onze medewerkers vervullen hierbij een centrale rol.
Daarom investeren wij in de groei van elke medewerker én in verbondenheid.
We houden hierbij zoveel mogelijk rekening met de individuele verwachtingen.
Hierdoor realiseren wij in de huidige maatschappij een meerwaarde.
Bovendien nemen wij actief contact met alle belanghebbenden om zo
mee te werken aan maatschappelijke ontwikkelingen.

We hebben een vacature voor een:

TEAMCOACH 30,4u/week, waarvan 15u teamcoachtaken
en 15,4u/week in woonbegeleiding
Contract van onbepaalde duur

Je taakinhoud :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je draagt verantwoordelijkheid voor de organisatie en de werking van je leefgroep.
Je ondersteunt de individuele medewerkers uit je team in de dagelijkse werking, je doet
coachingsgesprekken,… je bereidt de teamvergaderingen voor en leidt ze.
Je coacht je team.
Samen met je team realiseer je je dienstbeleidsplan.
Je maakt deel uit van het teamcoachteam en bent medeverantwoordelijk voor de
organisatie en werking en het beleid van de woondienst.
Je bent verantwoordelijk voor de juiste ondersteuning van de cliënten in je leefgroep.
Je doet de nodige communicatie met andere diensten en draagt bij tot - en geeft mee
vorm aan - interdisciplinaire samenwerking vanuit evenwaardig partnerschip.
Je bent verantwoordelijk voor de besteding van de budgetten en middelen van de
leefgroep.
Je kan medeverantwoordelijk zijn voor bepaalde projecten/taken.
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Je profiel :
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een diploma graduaat orthopedagogie.
Ervaring met leidinggeven/coachen is een pluspunt. Je bent bereid je te laten coachen
op vlak van coachend leidinggeven.
Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel, bent dynamisch, pluralistisch en flexibel.
Je beschikt over een gezonde maturiteit, organisatievermogen en talent om planmatig
te werken.
Je beschikt over de nodige vaardigheden op vlak van open communicatie en
samenwerking.
Je beschikt over accurate kennis van en hebt bij voorkeur ervaring met de doelgroep.
Je werkt vrij vlot met Word, Exell en Outlook.
Je beschikt over een rijbewijs B.

Ons aanbod :
•
•
•
•
•

Contract van onbepaalde duur, 30,4/week
Je wordt betaald volgens de barema’s en regelgeving binnen par. com. 319.01. nl.
Barema 18 B1b Hoofdopvoeder.
Je anciënniteit wordt volgens de reglementering van de subsidiërende overheid
meegenomen.
Je ontvangt een fietsvergoeding, een treinabonnement of een autoonkostenvergoeding en een groepsverzekering.
Je komt terecht in een pluralistische organisatie met een informele sfeer en de nodige
aandacht voor persoonlijke professionele groei.

Je solliciteert via de website www.vestavzw.be/sollicitaties/teamcoach. Je motivatiebrief en CV
stuur je langs deze weg in bijlage door aan Hilde Wauters, HRD dienst graag voor 31 januari
2019

