VACATURE NR 2019B15
Datum: 02/04/2019
Wij zoeken voor

AFDELING :

VZW Tot uw dienst / Weerwerk - Roeselare

FUNCTIE

Jobcoach voltijds

:

Tot uw Dienst vzw behoort tot de groep “Weerwerk” en bevordert de sociale integratie en de kwaliteit
van leven van personen uit kansengroepen door hen een job en leerwerkkansen aan te bieden.
Tot uw Dienst vzw helpt werkzoekenden op weg naar een nieuwe job, geeft leerwerkkansen en
draagt daardoor direct of indirect bij tot kwaliteit van leven.
De organisatie staat in voor competentieversterkende acties en opleiding, werkervaring en
werkplekleren
De jobcoach ondersteunt vanuit een waarderende benadering het oplossingsgericht handelen en de
persoonlijke ontwikkeling bij deelnemers aan het traject. We gaan radicaal voor praten mét hen i.p.v.
praten óver hen.

Taak :







Samen met de medewerkers detecteert u de eventueel aanwezige arbeidsbelemmerende
factoren die hun dagelijks leven en/of tewerkstelling beïnvloeden.
U voert individuele gesprekken m.b.t. deze factoren en observeert via deelname aan de
activiteiten op de werkvloer.
Daarnaast ondersteunt u het oplossingsgericht handelen via een groepsaanbod.
U werkt binnen de context van het competentiemanagement en de richtlijnen van het
betreffende project.
U neemt deel aan diverse overlegmomenten met als doel basisinformatie te bekomen en/of
te delen om per individuele deelnemer een gericht advies naar verder traject te kunnen
geven.
U houdt de verkregen informatie zorgvuldig bij en zorgt voor systematische feedback met de
betrokken medewerkers. U verzorgt eveneens dossier gebonden communicatie met partners
en verwerkt deze administratief.

Plaats :
U werkt vanuit verschillende locaties:
Désiré Mergaertstraat 15, 8800 Roeselare
Deken Darraslaan 60, 8700 Tielt
U bezoekt de bedrijven waar het cliënteel tewerk gesteld wordt:
Regio Midden West-Vlaanderen
Om deze verplaatsingen te doen beschikt u over een eigen wagen.
U krijgt hiervoor de wettelijk voorziene onkostenvergoeding van 0,3573 euro per kilometer.

Profiel :








U geeft anderen eigen verantwoordelijkheid met name voor hun eigen leertraject.
U beschikt over goede organisatorische en communicatieve vaardigheden en kan zelfstandig
en in teamverband werken.
U bent sterk in overtuigen, beïnvloeden en motiveren om de groei van medewerkers te
stimuleren.
U kan ideeën in begrijpelijke taal aan anderen schriftelijk en gestructureerd duidelijk maken.
U kan werken met groepen en omgaan met signalen van diverse psychopathologie.
U houdt ervan ook de administratieve procedures nauwgezet op te volgen.
U beschikt over een diploma bachelor/A1 in de menswetenschappelijke richting en heeft
reeds een paar jaar ervaring opgedaan in een gelijkaardige functie.

Aanbod :







Een voltijds contract van onbepaalde duur
Een boeiende en leerrijke job in een multidisciplinair team
Een aangename werksfeer met tal van opleidingsmogelijkheden
Loon volgens barema bachelor/A1
Maaltijdcheques van 6 euro per dag
Onmiddellijke indiensttreding

Voor meer inlichtingen kan je terecht op www.totuwdienstvzw.be of bij Petra Destoop, teamleider,
Désiré Mergaertstraat 15, 8800 Roeselare. Tel 0471 28 01 76
Schriftelijk solliciteren tot 19/04/2019
(met vermelding voor welke functie u solliciteert en/of vermelding van ons vacaturenummer)
bij voorkeur via e-mail naar petra.destoop@totuwdienstvzw.be.

