
Spinnerijstraat 107

8500 Kortrijk

Trajectbegeleider VZW OP MAAT -

zwangerschapsvervanging 80% - regio

Kortrijk-Ieper-Westhoek

Functieomschrijving

Vzw Op Maat staat in voor de organisatie van persoonlijke assistentie bij mensen met een beperking.

Je doet de intake bij nieuwe klanten en matcht hun vraag met sollicitanten. Je begeleidt de opstart

van nieuwe klanten en assistenten, en blijft ook tijdens het verdere traject hun aanspreekpunt. Je

staat samen met de collega's in voor de organisatie van vervangingen.

Je uitdagingen:

● Je volgt je dossiers van A tot Z op:

○ Je stelt vzw Op Maat aan huis voor bij nieuwe klanten.

○ Je gaat op zoek naar geschikte kandidaat-assistenten. Je kan vacatures publiceren en

sollicitatiegesprekken voeren.

○ Je begeleidt de opstart van nieuwe klanten en medewerkers. Je houdt vinger aan de

pols zowel bij je klanten als bij je assistenten, en stuurt bij waar nodig.

○ Je kan vlot overweg met administratie.

○ Je werkt nauw samen met andere (zorg)partners.

● Je bent sterk in organisatie. Je staat in voor de planning van onze assistenten zodat de

dienstverlening van vzw Op Maat kan gewaarborgd worden. Dit betekent ook dat je samen

met de collega’s instaat voor de telefonische permanentie van 7:30 tot 19:30 en in het

weekend (1 week op 3).

Profiel

● Je hebt minimum een bacheloropleiding. Ben je op zoek naar een eerste werkervaring – of

een nieuwe uitdaging? Solliciteer dan zeker op deze vacature.

● Je hebt affiniteit met mensen met een beperking. Je kan zowel met jong als oud omgaan.

● Je beschikt over de volgende competenties:

○ Je kan zelfstandig werken en bent een teamplayer.

○ Je bent organisatorisch sterk, communicatief vaardig, stressbestendig en flexibel.



○ Je hebt een hart voor je klanten en medewerkers.

● Een pluspunt is zorginhoudelijke expertise (bv. je hebt kennis over het gebruik van een tillift,

het omgaan met moeilijke situaties bij klanten...).

● Je beschikt over een rijbewijs B en eigen wagen.

Aanbod

● Je komt terecht in een klein, dynamisch team. Je werkt samen op het kantoor in Kortrijk. Je

begeleidt mensen in regio Kortrijk-Ieper-Westhoek (door middel van huisbezoeken).

● Het gaat om zwangerschapsvervanging - 80% - periode: 20/02/2023 - 11/08/2023.

● Verloning op bachelorniveau + maaltijdcheques (5€/dag)

● Tussenkomst in woonwerk-verkeer en dienstverplaatsingen

Plaats tewerkstelling

VZW OP MAAT

SPINNERIJSTRAAT 107 8500 KORTRIJK

Waar en hoe solliciteren?

Via e-mail: linne.brants@vzwopmaat.be

Contact: Mevr. Linne Brants - 0475 88 00 48

Kandideren met CV en motivatiebrief kan tem zondag 15.01.23 via linne.brants@vzwopmaat.be.

Gesprekken gaan door op woensdag 25.01.23.


