
 

 
 

INTERESSE? 

Bezorg ons je motivatiebrief en CV via  

sollicitatie@ebergiste.broedersvanliefde.be of  

Ebergiste, t.a.v. Lindsay Franck, Leenstraat 31, 9890 Vurste. 

“Dat ik GRAAG & GOED werk draagt bij tot ons STERK merk.” 

 

 

 

Denk je graag mee over 

agogische visies en kun je deze 

in de praktijk omzetten?  

Wil je dit samen met collega’s 

doen? Wil je leiding geven en 

een team  aansturen waarin 

dialoog centraal staat? 

Dan ben jij de collega  

die we zoeken! 

Zin om van een andere -leidinggevende- job te proeven ? Dan is dit jouw kans !      

Ebergiste is een grote zorgaanbieder vergund en erkend door het VAPH die dienstverlening aanbiedt aan volwassen 
personen met een verstandelijke beperking. De zorg en ondersteuning gebeurt op verschillende locaties in de regio 
Gent-Deinze-Gavere met Borgwal (Vurste) als hoofdlocatie. Wij bieden een brede waaier van 
begeleidingsmogelijkheden voor volwassenen, gaande van een zorgintensieve 24-uurs-begeleiding tot mobiele 
interventies op de werkplek. 

We zoeken een campusverantwoordelijke voor onze locatie Zevenhuizen te Gent. 

(voltijds, contract voor een jaar met reële kans op verlenging) 

Jouw taken als campusverantwoordelijke 

• Je combineert ‘begeleider zijn’ voor volwassenen met een licht tot matig verstandelijke beperking met ‘leiding 
geven’ aan twee teams. 

• Je bent het aanspreekpunt voor de campus, zowel binnen de organisatie als voor de lokale omgeving. 

• Je stuurt de teams aan, motiveert en ondersteunt collega’s om samen voor dezelfde visie en doelstellingen te gaan. 

• Je gaat het gesprek niet uit de weg en geeft collega’s feedback zodat ze kunnen groeien en hun talenten 
ontwikkelen. 

• Je durft te delegeren en collega’s te stimuleren om verantwoordelijkheden op te nemen, ook over de grenzen van 
de eigen werking heen. 

• Je behoudt het overzicht op een evenwichtige dienstregeling en zorgt voor een goede en correcte administratieve 
opvolging. 

• Je overlegt en werkt nauw samen met andere mensen en diensten, zowel binnen de organisatie als in de (nabije) 
omgeving. 

• Je denkt mee na over visie en beleid in Zevenhuizen. 

Jouw profiel 

• Je durft leiding te geven vanuit het overlegmodel, met aandacht voor de balans “individu-team-organisatie”. 

• Je beluistert medewerkers met andere ideeën of tegengestelde belangen en zoekt mee naar oplossingen en 
verbinding. 

• Je volgt toegewezen taken, verantwoordelijkheden en (team)afspraken op. 

• Je hebt zin voor organisatie en stelt relevante prioriteiten. 

• Je zet beschikbare middelen in om zo efficiënt en productief mogelijk te kunnen (samen)werken. 

• Je bent in staat tot kritische zelfreflectie en stuurt doelen bij waar nodig. 

• Je blijft efficiënt handelen onder druk, in stressvolle situaties, en ziet verandering als uitdaging en als proces. 
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sollicitatie@ebergiste.broedersvanliefde.be of  

Ebergiste, t.a.v. Lindsay Franck, Leenstraat 31, 9890 Vurste. 

• Je vindt inclusief werken en deel uitmaken van de buurt vanzelfsprekend en neemt de collega’s mee om dit waar 
te maken. 

• Je bent bereid om vertrouwd te geraken met én te handelen naar het gedachtengoed van sociaal-emotionele 
ontwikkeling. 

• Je hebt een bachelorsdiploma, ervaring in het leidinggeven is een meerwaarde. 

• Je herkent je in de waardegedreven en Christelijk geïnspireerde missie, engagementsverklaring en tekst over de 
grondstroom van de groep Broeders van Liefde en je wenst je in deze geest in te zetten en te profileren. 

Voor ons zijn motivatie, competenties en vaardigheden belangrijker dan leeftijd, gender, geaardheid, beperking, 
etnische afkomst of nationaliteit. Wij moedigen dan ook iedereen aan om te solliciteren. 

Wil je bij ons aan de slag, dan is dit ons aanbod 

• Toffe collega’s 

• Een open en aangename werksfeer met ruimte voor coaching, opleiding en persoonlijke groei. 

• Een uitdagende en gevarieerde job met ruimte voor initiatief en zelfstandig werken.  

• Specifieke vorming, training en opleidingsmogelijkheden met oog voor jouw opleidingsnoden en kennis 

• Een actief loopbaanbeleid : door onze diverse werkingen, op verschillende vestigingsplaatsen en met verschillende 
doelgroepen, zijn loopbaanwensen steeds bespreekbaar. We geven jou de kans om je te ontwikkelen en je 
loopbaan in eigen handen te nemen. 

Praktisch 

• Contract:   Voltijds contract voor één jaar, met kans op onbepaalde duur 

• Extralegale voordelen   Sectorspecifiek verlofstatuut, woon-werkvergoeding en personeelskaart 

• Werkplek:    Gent, Gestichtstraat 2 

• Startdatum:   juni 2022 

• Barema:   B1b, verloning volgens sectorafspraken (PC 319)  
bij minimum 2 jaar voltijdse werkervaring 

• Dienstrooster:  Ploegensysteem met inslapende nacht, ook in het weekend   
 
Wil je meer informatie over deze functie, contacteer Els Laureys via 0477/98.49.34. 
Solliciteren kan tot 18 mei 2022 
 

 

mailto:sollicitatie@ebergiste.broedersvanliefde.be

