WIJ ZOEKEN

COÖRDINATOR
DIENST ARBEIDSBEGELEIDING B4-5
(onbepaalde duur - externe aanwerving)
rapporteert aan
• DIRECTEUR WELZIJN
geeft leiding aan
• (INTERGEMEENTELIJKE) ARBEIDSBEGELEIDERS

De coördinator arbeidsbegeleiding zorgt voor een goede begeleiding van de arbeidsbegeleiders om de doelgroep zo goed mogelijk te kunnen
activeren. Hierbij streeft deze naar het bereiken van doelstellingen en resultaten vooropgesteld door de intergemeentelijke samenwerking “ILV ZORA
werkt”.

COMPLEXITEIT
• Meebepalen, toetsen en bijsturen van de strategische visie van de cluster WELZIJN zodat de realisatie van het beleid optimaal
ondersteund wordt.

IMPACT
• Instaan voor een optimale informatiedoorstroming en stimuleren van communicatie zodat de medewerkers goed geïnformeerd en
betrokken zijn.
• Oog hebben voor en rekening houden met de (sociale) noden van iedere klant met het oog op het creëren van een dienstbare en
zorgzame sfeer.
LEIDINGGEVEN
• Coachen en begeleiden van de medewerkers zodat de dienst arbeidsbegeleiding beschikt over gemotiveerde en competente
medewerkers.

KENNIS EN KUNDE
• Je bezit praktische en theoretische kennis met betrekking tot het eigen vakgebied en moet inzicht hebben inzake de raakvlakken
met andere disciplines.
• Je hebt een denk- en werkniveau op bachelor niveau met praktisch en theoretische kennis over het vak domein.
• Ervaring op een B-niveau is vereist om te weten waar de medewerkers mee bezig zijn.
AUTONOMIE
• Instaan voor de dagdagelijkse coördinatie van de activiteiten en het toezien op een kwalitatieve uitvoering van uitvoerende taken.

De intergemeentelijke dienst ZORA is op zoek naar een gemotiveerde kandida(a)t(e) voor een voltijdse functie (B4-5) met een contract van onbepaalde
duur. Je kan enkel solliciteren via www.jobsolutions.be/register/8238 tot en met 14 oktober 2021. Je kandidatuur bevat een motivatiebrief,
een kopie van je diploma (bachelor) en een recent cv met duidelijke vermelding van je relevante ervaring. Heb je hierover nog vragen aarzel dan niet
om contact op te nemen met de dienst HR van het lokaal bestuur Mortsel: tel. 03 444 17 80 of hr@mortsel.be.

