VACATURE NR.2022B19
Datum: 30/05/2022
Wij zoeken voor

Groep Weerwerk/ vzw Weerkracht
Teamleider loopbaancoaching en activering Roeselare
(Teamleider (40%)/ Loopbaancoach (40 of 60%))
Groep Weerwerk biedt een waaier van tewerkstelling, begeleiding en opleiding aan medewerkers die (tijdelijk)
moeilijk op de reguliere arbeidsmarkt kunnen integreren (door een verslaving, psychische problemen, langdurige
werkloosheid, justitiële problemen,…). Groep Weerwerk is actief in de regio’s Roeselare, Gent en Antwerpen.
Weerkracht vzw ondersteunt trajecten naar en tijdens een duurzame vorm van tewerkstelling. Dit veranderingsgericht
traject richt zich op het versterken van aanwezige competenties. Samen met de deelnemer vinden we uit of zij/hij in
staat is om duurzaam te werken en bieden we hiervoor de nodige ondersteuning. Het werken rond competenties
gebeurt op trainingsvloeren en in betaalde jobs, door een team van begeleiders en jobcoaches. Weerkracht levert
ook diensten aan externe (maatwerk)bedrijven op vlak van personeelsbeleid en loopbaanbegeleiding.
Jouw opdracht:
•

•

Je begeleidt deelnemers in loopbaanbegeleiding en herscholingstrajecten.
•

Je motiveert, coacht en biedt praktische ondersteuning aan de deelnemers met het oog
op het vinden van een job die echt bij hen past en een zo hoog mogelijke plaats op de
participatieladder garandeert.

•

Je hanteert hierbij de interne methodieken en werkt nauw samen met collega’s uit de drie
regio’s.

•

Je bouwt een netwerk uit en bent het aanspreekpunt voor externe partners.

•

Je communiceert met interne en externe partners en staat in voor de bijhorende
administratieve formaliteiten.

Je geeft leiding aan team Weerkracht Roeselare en staat in voor de continuïteit van werk voor dit team.
•

Je bent verantwoordelijk voor de werking van het team op zowel inhoudelijk,
administratief als financieel vlak.

•

Je waarborgt het gebruik van de interne methodieken. Daarnaast coördineer je
ook de toepassing ervan.

•

Je zorgt ervoor dat de targets in verschillende projecten worden behaald.

Plaats:
Rotsestraat 31, 8800 Roeselare
Jouw profiel:
Je onderkent de talenten en competenties en kunt ontwikkelingsbehoeften vaststellen.
Je weet de medewerkers op een gepaste manier te begeleiden, overtuigen en beïnvloeden zodat de juiste
ontwikkelactiviteiten worden uitgevoerd en stimuleert zo hun persoonlijke groei.
Je kan enerzijds vertrouwelijke informatie beschermen, maar anderzijds deel je nuttige kennis en ervaring met het
team.
Je bent sociaal, begeeft je graag onder de mensen en legt graag (nieuwe) contacten.
Je hebt sterke communicatieve en organisatorische vaardigheden en je weet oplossingsgericht te
handelen. Daarnaast ben je ook stressbestendig en flexibel.
Je hebt een bachelor in een sociale richting of gelijkwaardig door ervaring en 2 jaar ervaring in
methodieken rond coaching en tewerkstelling. Attesten rond coaching, supported employment en
ondernemerschap zijn een pluspunt. Verder spreek je goed Nederlands en beschik je over vlotte pcvaardigheden.

Ons aanbod:
•
•
•
•

Onmiddellijke indiensttreding
Contract onbepaalde duur van 30,4u of 38u/week
Een aangename en dynamische werksfeer
Loon volgens de geldende barema’s

Hoe solliciteren:
Voor meer inlichtingen kan je terecht bij Sarah De Meyer, Coördineert Weerkracht, 0496/ 50 49 43. Schriftelijk
solliciteren kan tot en met 30/06/2022 (met vermelding voor welke functie en afdeling je solliciteert en/of vermelding
van ons vacaturenummer) bij voorkeur via e-mail naar vacatures@weerwerk.be.

