DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN OVL
Proeftuinstraat 84A
9000 Gent
zoekt:

Procescoach (M/V/X) regio Groot-Gent.
Geloof jij dat mensen ten allen tijde zelf de regie over hun leven moeten kunnen
behouden?
Ben jij iemand die moedige vragen durft te stellen als het spannend wordt?
Is een nieuwsgierige, authentieke basishouding jouw manier van in het leven staan?
Durf jij op avontuur te gaan samen met mensen tijdens het zoeken naar oplossingen
op maat ?
Ben je op zoek naar een job met veel variatie en flexibele werktijden?

Dan ben jij misschien de collega die wij zoeken!
De regie (terug) in handen geven van mensen dat is waar wij in D.O.P. elke dag
opnieuw voor gaan!
Willen mensen nu iets veranderen aan hun leven of willen ze nadenken over de
toekomst, dan gaan we samen aan de slag.
We doen dit altijd samen met de mensen die een belangrijke rol spelen in iemand zijn
leven want we geloven dat mensen zelf goede ideeën hebben en zelf ook weten wat
er voor hen het beste is. We vertrekken van wat mensen zelf willen en kunnen.
Regelmatig komen we samen om op een positieve manier naar oplossingen te zoeken.
Alles wat we doen, komt in een plan. Wij ondersteunen mensen om dit plan samen uit
te voeren. Daar zijn we sterk in.
Dienst Ondersteuningsplan Oost-Vlaanderen is een gratis dienst voor mensen met een
beperking of vermoeden van een beperking.
Meer info: www.dop-ovl.be
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Profiel:


Woonachtig zijn in ruime regio: Gent



Menswetenschappelijke opleiding, minimaal niveau bachelor
Teamspeler, netwerker, vlot in communicatie op maat met cliënten, collega’s,
diensten
Een geboren facilitator
Je vertrekt vanuit het burgerschapsmodel : krachtgericht, vraaggestuurd en
inclusief werken zijn voor jou belangrijke grondhoudingen
In bezit zijn van een rijbewijs B (en beschikken over een wagen)






STREKKEN TOT AANBEVELING:




Ervaring in het werken met groepen
Opleiding contextuele hulpverlening, oplossings- en krachtgerichte methodieken
Affiniteit en ervaring (vanuit professionele of persoonlijke context) met kinderen,
jongeren en/of volwassenen (met een beperking)

WIJ BIEDEN:








Een uitdagende en gevarieerde job waarin medewerkers actief meedenken in
de ontwikkeling van een jonge en dynamische organisatie – kansen tot
opleiding, vorming en persoonlijke ontwikkeling
Collegiale en gezinsvriendelijke werksfeer
Contract: onbepaalde duur
Tijdregeling : voltijds
Uurregeling: minstens 2 dagen per week avondwerk
Een verloning volgens paritair comité 319 op bachelorniveau.

SOLLICITEREN:
DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN OVL
Proeftuinstraat 84A 9000 Gent
E-mail met CV t.a.v. Gretl Dons - Email: gretl.dons@dop-ovl.be uiterlijk tegen
29/05/2020
INFORMATIE: Meer informatie over de Dienst Ondersteuningsplan O-VL kan je
vinden op de website via volgende link: http://www.dop-ovl.be
Bijkomende vragen kan je stellen aan Gretl Dons via bovenstaand e-mailadres.
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