VACATURE DEELTIJDSE JOBCOACH (0,75 FE)
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste deeltijdse medewerker die cliënten ondersteunt in het reguliere
arbeidscircuit onder de vorm van Begeleid Werken.
Je ondersteunt volwassenen met beperkingen (mensen met een verstandelijke beperking, mensen met autisme,
mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel,…).
Samen met je collega-jobcoach sta je in voor alle deelstappen in de begeleiding van cliënten binnen Begeleid
Werken (via de methodiek Supported Employment).
Je denkt actief mee bij het opstellen van het ondersteuningsplan en je bent mee verantwoordelijk voor het
realiseren van de doelen.
Je werkt voornamelijk autonoom, binnen het team Begeleid Werken, dat de totale werking van het Begeleid Werken
in Mozaïek draagt. In het najaar van 2019 zal je samen met je collega-jobcoach deel uitmaken van een extern
Werkburo, ontstaan vanuit het samenwerkingsverband met collega-zorgaanbieders.
Je werkt op weekdagen.
Verwachtingen:
 Je volbracht een opleiding in menswetenschappelijke richting
 Je hebt sterke interesse in en affiniteit met de brede doelgroep (volwassenen met verstandelijke beperking,
autisme, Niet Aangeboren Hersenletsel)
 Je kan je eigen verantwoordelijkheid dragen en zelfstandig beslissingen nemen
 Je kan samenwerken met de verschillende actoren (cliënten, werkgevers, Mozaïek) én samenwerkingen
opzetten met potentiële nieuwe partners
 Je hanteert een open en actieve communicatie met collega’s
 ervaring met de Methodiek Supported Employment is een pluspunt
 je bent in het bezit van rijbewijs B en een eigen wagen die je gebruikt voor dienstverplaatsingen
Wij bieden:
 Een deeltijds contract tot 31 december 2019 met kans op verlenging tot contract onbepaalde duur
 Een vast uurrooster, binnen een aangename en boeiende werkomgeving
 Verloning volgens officieel barema
In dienst: op 17/06/2019
Hoe solliciteren?
Je gemotiveerde sollicitatiebrief met CV richten aan de coördinator (Mevr. Karen Vansteenwegen) of per e-mail naar
karen.vansteenwegen@dc-mozaiek.be. Tegen 29 mei 2019.
Bijkomende informatie rond deze functie kan je steeds verkrijgen bij Karen Vansteenwegen (coördinator) of Kris
Kerrinckx (pedagogisch directeur).
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