VACATURE NR. 2019/B11
Datum: 07/02/2019
Wij zoeken voor

AFDELING :
FUNCTIE:

VZW Weerwerk
Intaker

De vzw Weerwerk staat voor sociale tewerkstelling en opleiding voor personen met een verslavingsgeschiedenis en/of
een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
Een traject naar werk start met een goed beeld op de aanwezige en eventueel te versterken arbeidscompetenties en attitudes. De aanmelder stelt aan de hand van een gestructureerd gesprek en informatie vanuit doorverwijzing een
profiel en hulpvraag op.
Hiertoe heb je een compleet en up-to-date zicht op de open plaatsen binnen de organisatie, zowel vacatures voor
doelgroep-medewerkers als plaatsen in opleidingstrajecten.
Taak:








U zorgt ervoor dat alle plaatsen op onze werkvloeren steeds ingevuld zijn en speelt hier proactief op in.
U neemt deel aan diverse overlegmomenten zowel binnen als buiten de organisatie en bouwt hierdoor een
goed onderhouden netwerk uit.
Tijdens het intakegesprek brengt u de levensdomeinen van de kandidaat in kaart met focus op tewerkstelling.
U communiceert met de kandidaat, doorverwijzers en het betreffende team.
U werkt binnen de context van het competentiemanagement.
U houdt de verkregen informatie zorgvuldig bij en gaat hierbij respectvol en discreet te werk.
U verzorgt eveneens dossier-gebonden communicatie met partners en verwerkt deze administratief.

Plaats:
U werkt vanuit Gaardeniersweg 80 te 9000 Gent.
Profiel:








U bent zelfkritisch en legt de lat hoog in uw functioneren.
U beschikt over goede administratieve, organisatorische en communicatieve vaardigheden en kan zowel
zelfstandig als in teamverband werken. U toont zich als een betrouwbare collega.
U bent sterk in overtuigen en motiveren van medewerkers om een traject in onze organisatie aan te gaan.
U maakt zich de methodieken en technieken eigen die in de werking aan bod komen.
Ervaring in het omgaan met signalen van middelengebruik is een pluspunt, eveneens als kennis van de sociale
economie.
U beschikt over een bachelor/A1 in de menswetenschappelijke richting of gelijkwaardig door aantoonbare
ervaring.
U beschikt over een rijbewijs en eigen wagen.

Aanbod:






Een 4/5 contract van één jaar dat omgezet wordt naar onbepaalde duur na positieve evaluatie.
Een boeiende en leerrijke job in een multidisciplinair team
Een aangename werksfeer
Loon volgens huisbarema vzw Weerwerk
Onmiddellijke indiensttreding

Voor meer inlichtingen kan u terecht bij Sarah De Meyer, coördinator activering, Gaardeniersweg 80 te 9000 Gent.
Tel 0496/50 49 43.
Schriftelijk solliciteren voor 28/02/2019 (met vermelding voor welke functie én afdeling u solliciteert) bij voorkeur
via e-mail naar sarah.de.meyer@weerwerk.be.

