Tordale is gevestigd in Torhout, Lichtervelde, Kortemark en
Koekelare en biedt ondersteuning aan mensen met een
(vermoeden van) verstandelijke beperking. Tordale heeft
bijzondere aandacht en expertise voor autisme en gedrags- en
emotionele problemen.

Kwaliteit van leven voor onze cliënten is onze missie.
Verbinding, gelijkwaardigheid, respect en groeikansen zijn onze kernwaarden.
Hiervoor kunnen we rekenen op gemotiveerde en deskundige medewerkers.
Om onze teams te versterken zoeken wij een

Begeleider-coaches
Als begeleider-coach sta je dicht bij je cliënten en de context om met hen een kwaliteitsvol leven uit
te bouwen. Het gaat zowel over plaatsen bij jongeren als volwassenen
Heb je een hart voor mensen en vind je heel wat voldoening in het ondersteunen en zorgen voor
cliënten? Dan is dit zeker iets voor jou!!!!
Dit kunnen wij jou bieden:
In Tordale kom je in een vernieuwende en warme organisatie.
Doordat wij een grote organisatie zijn kunnen wij geregeld verschillende contracten aanbieden
(korte en lange vervangingen, vaste contracten)
Momenteel hebben wij een vacature vervanging ziekte tot eind 2022 (32/40)
Verloning: volgens de barema’s VAPH (PC 319.01) ,
afhankelijk van je diploma en maximum opvoeder klasse 1.
Extra aantrekkelijke verloning door premies voor avond-en
weekendwerk
Fietsvergoeding voor duurzame mobiliteit en (volledige)
tussenkomst bij een treinabonnement.
Een ruim pakket aan interne vorming als ondersteuning van
je loopbaan in de organisatie.

Taken en verantwoordelijkheden van de begeleider-coach
Als begeleider-coach ondersteun je cliënten bij het
zelf realiseren en optimaliseren van hun kwaliteit van
leven in een inclusieve samenleving. Je begeleidt de
cliënten in de leefgroep en je organiseert ook
individuele activiteiten op maat.
Je onderhoudt de contacten met het netwerk van de
cliënten en werkt samen met ondersteunende
diensten binnen en buiten de organisatie. Samen
met je cliënten maak je het ondersteuningsplan; je
volgt de uitvoering op en evalueert dit geregeld.
Je werkt mee aan het uitbouwen van een kwaliteitsvolle dagelijkse werking. Hiervoor verricht je
praktische en organisatorische taken en ga je in overleg met je collega’s.
Via de ondersteuning die je krijgt van je collega’s en je teamcoach, werk je actief mee aan je
professionele ontwikkeling.

Competenties en vaardigheden die we bij de aanwerving verwachten

Vanuit een krachtgerichte houding plaats je de vragen en
de noden van de cliënt centraal.
Je bent empathisch en communiceert op een aangepaste
manier met de cliënt en zijn netwerk.
Je organiseert en plant efficiënt waarbij je steeds streeft
naar een kwaliteitsvol resultaat.
Je werkt zelfstandig maar kan daarnaast ook vlot
samenwerken met je collega’s en je teamcoach.
Je past je vlot aan bij wijzigende situaties bij cliënten of in
de organisatie van je werk en je blijft optimaal
functioneren in stresssituaties.

Specifieke verwachtingen
Diploma: ervaring of opleiding in een pedagogische richting
Beschikken over basiskennis van bijkomende problematieken zoals persoonlijkheidsstoornissen,
autisme, hechtingsstoornissen, psychiatrische problemen biedt ons een meerwaarde.

Ervaring in het werken in een organisatie in de welzijnssector is gunstig.
Kennis van Word, Excel en Outlook.

Zin om in Tordale te komen werken? Zo kan je solliciteren:
Stuur je motivatiebrief en je CV naar vacature@tordale.be of per post naar Tordale, Vacature,
Bruggestraat 39, 8820 Torhout of solliciteer online op www.tordale.be/jobs .

Sollicitaties voor vacatures worden door Tordale enkel gebruikt en bijgehouden in het kader van de
selectieprocedure. (GDPR-verordening van 25/05/2018)

