Blijdorp is een organisatie uit de regio Buggenhout, Dendermonde die optimaal
wil beantwoorden aan de
individuele zorgvraag van mensen met een
beperking. In elke job streven medewerkers naar een steeds betere kwaliteit
van werken. Ze nemen verantwoordelijkheid binnen hun eigen taak, zijn
ruim verbonden met de totale werking, steeds bereid tot samenwerken en
handelen vanuit een respectvolle houding.

TEAMLEIDER MFC VERBLIJF 40/40 (M/V/X)

vacaturenummer: 2020/05 (extern)
JOUW UITDAGING
 Je bent verantwoordelijk voor de goede werking van de (leef)groep en je zorgt er vooral voor
dat de andere teamleden ook hun verantwoordelijkheid opnemen. Je bent gemotiveerd en
weet de anderen mee op sleeptouw te nemen. Je bent een echte teamspeler.
 Je neemt de nodige initiatieven om de werking van de (leef)groep vlot te laten verlopen.
 Je kan een teamoverleg voorbereiden en leiden.
 Je communiceert de nodige zaken binnen de (leef) groep (feedback geven aan collega’s
betreffende opnemen van hun rol als begeleider of omgang met het sociale netwerk, er
samen met de collega’s voor zorgen dat een nieuwe medewerker vlot ingewerkt wordt, …).
 Je zorgt voor administratieve opvolging van documenten t.a.v. medewerkers en de
gebruikers.
 Je stuurt, volgt op en evalueert de eigen medewerkers vanuit een coachende
leiderschapsstijl ten einde de medewerker betrokken en deskundig te maken.
 Je hebt een voorbeeldfunctie naar de collega’s en een signaalfunctie t.o.v. afdelingshoofd.
 Je engageert je regelmatig vrijwillig in Blijdorp en moedigt ook collega’s hiertoe aan.
JOUW BAGAGE



Je hebt een diploma klasse 1 en je hebt minstens 2 jaar ervaring binnen de sector.
Je combineert je job van begeleider met de job van teamleider.

ONS AANBOD
 Contract: onbepaalde duur
 Plaats van tewerkstelling: VZW Blijdorp – MFC verblijf Bruintje/loft
 Verloning: volgens barema Vlaams Agentschap – paritair comité 319.01
 Indiensttreding : 1maart 2021
 Interne vormingspakketten worden aangeboden.
Heb je vragen over deze vacature richt je dan tot Peter Poppe.( peter.poppe@blijdorp.be)

INTERESSE ?
Zend je CV en motivatiebrief naar Anja Colman, via mail solliciteren@Blijdorp.be voor 30 januari
2021

