
 

BEGELEIDER–COACH MOBIEL TEAM 

 
 

Alderande vzw biedt een gevarieerd woon-, werk- en vrijetijdsaanbod voor volwassenen met 
een beperking. Dit op een inclusieve en vraaggestuurde manier.  

 

We zoeken een begeleider-coach 

voor het team mobiele en ambulante ondersteuning 

in de ruime omgeving van Lokeren. 

                                                                                                                                                                                          
Je biedt ondersteuning aan cliënten in hun eigen woonomgeving, samen met hen ga je op zoek 
naar een passend antwoord op vragen die zich situeren op alle vlakken van hun zelfstandig 
leven.  
 
Met een team van 4 personen  ondersteunen en coachen jullie cliënten in het vormgeven van 
een voor hen zinvol en kwaliteitsvol leven.   
Dit gebeurt in dialoog met de cliënt zelf, hun netwerk, medewerkers, vrijwilligers, 
samenwerkingspartners en externe diensten. 
 
 
Jouw Profiel : 
 

 Je basishouding sluit aan bij de visie van onze organisatie. Je handelt vanuit een 
emancipatorische grondhouding en een inclusieve visie. 

 Je beschikt over een bachelor diploma in een pedagogische of sociaal agogische richting. 
 Je hebt bij voorkeur relevante ervaring met betrekking tot de doelgroep mensen met 

een beperking (autisme, verstandelijke beperking, NAH) en een ambulante werking. 
 Je bent bereid tot zelfreflectie en persoonlijke ontplooiing. 
 Je kan zelfstandig werken en functioneert goed in teamverband. 
 Je werkt integer en respectvol t.a.v. de cliënt, het team en de organisatie. 
 Je draagt verantwoordelijkheid en hebt zin voor initiatief 
 Je communiceert en overlegt helder.  
 Je denkt oplossingsgericht en werkt efficiënt. 
 Je hebt een groot relativeringsvermogen en je blijft mensen kansen geven. 
 Je bent stressbestendig, standvastig en staat stevig in je schoenen.  
 Je bent flexibel zowel wat betreft wissels met collega’s als op vlak van planning. 
 Je hebt kennis van IT (MS Office) en sociale media.  
 Je bent bereid tot avond- en weekendwerk en inslapende nachten.  
 Je hebt een rijbewijs cat. B en bij voorkeur een auto ter beschikking.  



  
 

Ons aanbod : 

 Een contract onbepaalde duur. 

 Een jobtime tussen 30u en 38u.  

 Een gevarieerde job.  

 Een gemotiveerd en zelfsturend team waarbinnen je samen met je collega’s de ruimte 
en verantwoordelijkheid krijgt om een aanbod uit te werken op maat van elke cliënt.  

 Vormings- en opleidingskansen.  

 Een verloning overeenkomstig de barema’s van het P.C. 319.01. 

 Indiensttreding : onmiddellijk.  

 

 
Solliciteren :  
 
Overtuigd van deze fijne job? Stuur dan je sollicitatiebrief en cv naar Carine Vereecken, 
coördinator Wonen, uiterlijk op vrijdag 13 november 2020.  
via mail : carine.vereecken@alderande.be   
per brief : Alderande vzw, Carine Vereecken, Daknamdorp 54,  9160 Lokeren.  
Na een selectie op basis van de brieven worden de weerhouden kandidaten uitgenodigd voor 
een gesprek. Neem zeker ook een kijkje op : www.alderande.be  

mailto:carine.vereecken@alderande.be
http://www.alderande.be/

