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DIENSTVERLENER/COACH

Absoluut vzw is op zoek naar een coach/dienstverlener voor de volgende regio: arrondissement

Halle-Vilvoorde - Brussel - Geraardsbergen - Aalst. Wij zijn een erkende bijstandsorganisatie en

ondersteunen en adviseren iedereen die over een Persoonlijk Assistentiebudget of een

Persoonsvolgend Budget beschikt.

Wil je graag meewerken aan een kwalitatieve dienstverlening? Heb je een hart voor mensen met een

handicap en wil je hen laten groeien? Plan je zelf graag je agenda? Ben je stipt en betrouwbaar? Dan

ben je bij absoluut vzw aan het juiste adres!

Je werkt graag met en voor mensen, maar administratieve taken schrikken je ook niet af.

Je biedt ondersteuningsalternatieven en wijst de budgethouder de weg doorheen het doolhof van

ingewikkelde regelgeving. Je hebt oog voor "het totale plaatje" van de budgethouder.

Je durft te peilen naar de draagkracht van je budgethouder en z'n netwerk.

Je bent veel alleen onderweg en op regelmatige basis kom je naar kantoor.

Je werkt individueel maar kan ook terugvallen op je regionaal team, maar ook de rest van je

collega's staan te popelen om jou te ontmoeten!

WAT DOE JE?

Je hebt een bachelor- of masterdiploma in de menswetenschappen. 

Je begeleidt graag mensen, hebt een pragmatische aanpak.

Je bent goed in het plannen en organiseren van je eigen agenda.

Je bent flexibel.

Kennis van de VAPH-wetgeving is een plus, of je bent bereid om je deze snel eigen te maken.

Je bent communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk.

Je bent handig met Outlook, Word en Excel.

Vlot meerdere talen spreken is een plus.

Je hebt een rijbewijs B en beschikt over een eigen wagen.

Je wilt werken in de volgende regio: arrondissement Halle-Vilvoorde - Brussel - Geraardsbergen -

Aalst.

WIE BEN JE?
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Een goede work-life balance, je krijgt voldoende mogelijkheden om thuis te werken.

Bij de start kan je rekenen op een degelijke inwerking.

Loon volgens barema 319.01 MV 1

Maaltijdcheques: € 8 per gewerkte dag

Elke werknemer heeft recht op een persoonlijk vormingsbudget van € 250 per jaar.

Laptop en gsm ter beschikking.

Je start onmiddellijk met een contract van onbepaalde duur.

WAAROM KIES JE VOOR ABSOLUUT?

OVER ONS
Absoluut vzw is een kleine, warme organisatie waar we je met open armen ontvangen. Ons open

karakter, onze moderne kantoren en collegiale werkomgeving zorgen ervoor dat het hier

aangenaam werken is.

Absoluut vzw werkt over heel Vlaanderen met regionale kantoren in de verschillende provincies en

telt 3000 leden. Er werken 21 coaches, 2 medewerkers van de infolijn en 3 administratief bedienden.

Hecht jij net als wij veel belang aan zorg op maat en werk je graag in een familiale omgeving? Dan

verwelkomen we jou graag in ons team als nieuwe collega.

LIJKT DIT JOU EEN MOOIE UITDAGING?
Bezorg je sollicitatie voor 20 januari 2023, met CV en motivatiebrief aan

sofie.vanginderen@absoluutvzw.be.

De gesprekken gaan door op vrijdag 27 januari (eerste ronde) en op dinsdag 31 januari (tweede

ronde) te Antwerpen (Arthur Goemarelei 66).

Mensen met een handicap worden aangemoedigd om te solliciteren. Heb je redelijke aanpassingen

nodig bij de sollicitatieprocedure? Laat het weten aan sofie.vanginderen@absoluutvzw.be.

Heb je nog vragen? Contacteer dan Sofie op 0472 31 36 60.


