
 

 
 

Heb jij een hart voor mensen met een 

beperking? Denk je graag mee over 

agogische visies en kun je deze in de 

praktijk omzetten? Wil je de uitdaging 

aangaan om heel individueel en ‘op 

maat’ aan de slag te gaan met 

mensen? Wil je als leidinggevende 

coachend aan de slag met een team 

waarin dialoog centraal staat?  

Dan ben jij de collega die we zoeken!! 

 

 
INTERESSE? 

Bezorg ons je motivatiebrief en CV via  

sollicitatie@ebergiste.broedersvanliefde.be of  

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

Zin om eens van een andere job te proeven? Dit is jouw kans!   

Ebergiste is een grote zorgaanbieder vergund en erkend door het VAPH, die zorg en ondersteuning aanbiedt aan 

volwassenen met een verstandelijke beperking. Dit doen we op verschillende locaties in de regio Gent – Deinze – 

Gavere, met Borgwal (in Vurste) als hoofdlocatie. We bieden een brede waaier van begeleidingsmogelijkheden voor 

volwassenen, gaande van een zorgintensieve 24-uursbegeleiding tot mobiele interventies op de werkplek.  

We zoeken een teamcoach voor het begeleidersteam van Fuut/Waterkant in Vurste. 

(contract van 80% of 100% voor 1 jaar, met reële kans op verlenging)

Jouw taken als Teamcoach bij Ebergiste 

• Je werkt als begeleider mee in de dagelijkse werking, maar bent ook direct leidinggevende van je team.  

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

• Je gaat een gesprek niet uit de weg en geeft je collega’s duidelijke en specifieke feedback zodat ze kunnen groeien 

in hun job. Dit doe je zowel informeel als via formele gesprekken. 

• Je zorgt voor informatiedoorstroming en bewaakt het evenwicht tussen het perspectief van de cliënten, de 

medewerkers en de organisatie. 

• Je bent het aanspreekpunt voor team Fuut binnen de organisatie. 

• Je organiseert de dagelijkse werking en zorgt voor een goede en correcte administratieve opvolging (bv. in Orbis 

uurrooster). 

• Je delegeert en staat je collega’s bij in het opnemen van sterrollen. 

Jouw profiel 

• Je bent in het bezit van een bachelordiploma in de menswetenschappen. 

• Je bent communicatief vaardig.  

• Het welzijn van de cliënten en de medewerkers staat voor jou voorop. 

• Je werkt vanuit het model van situationeel en dienend leiderschap. 

• Je hebt zin voor organisatie, durft zaken uit handen te geven en zorgt voor de nodige opvolging. 

• Je neemt initiatief en creëert kansen tot vernieuwing. 

• Je bent bereid om vertrouwd te raken met en te handelen naar het gedachtengoed van sociaal-emotionele 

ontwikkeling. 
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Bezorg ons je motivatiebrief en CV via  

sollicitatie@ebergiste.broedersvanliefde.be of  

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

• Je hebt bij voorkeur ervaring met leiding geven en kan op een coachende manier collega’s aansturen. 

• Je blijft efficiënt handelen onder druk en in stressvolle situaties. 

• Je herkent je in de waardengedreven 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. 

• Meewerken aan visie en beleid voor je eigen team en buurt is voor jou een meerwaarde in je job.              

 

We moedigen iedereen aan om te solliciteren. Motivatie, competenties en vaardigheden zijn voor ons belangrijker 

dan leeftijd, gender, geaardheid, beperking, etnische afkomst of nationaliteit.  

Ons aanbod 

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

We stimuleren zelfontwikkeling en zelfontplooiing. 

• Een uitdagende, gevarieerde job en enthousiaste collega’s. 

• Communicatie met collega’s en ruimte voor zelfstandigheid en initiatief. 

• Enkele extralegale voordelen zoals een sectorspecifiek verlofstatuut, woonwerkvergoeding en personeelsvoordelen.  

• Gezinsvriendelijke uren met aandacht voor work-life balans.  

• Een waardengerichte organisatie waar respect, verantwoordelijkheid, samenwerking en deskundigheid centraal 

staan, en waar men werkt vanuit de missie van de Broeders van Liefde. 

• Interne mobiliteit. Dankzij onze diverse werking op verschillende vestigingsplaatsen en met verschillende 

doelgroepen zijn loopbaanwensen steeds bespreekbaar. We zetten sterk in op een actief loopbaanbeleid en geven 

onze medewerkers kansen om zich te ontwikkelen en hun loopbaan in eigen handen te nemen. 

Praktisch 

• Contract: Contract van 100% of 80% voor 1 jaar, met reële kans op vast contract na positieve beoordeling. 

• Werkplek: Je werkt in Vurste, op een prachtig groen domein.  

• Startdatum: Zo snel mogelijk. 

• Barema: Verloning volgens sectorafspraken (paritair comité 319). 

• Dienstrooster:  Vroeg-, laat- en weekendwerk, in een 4-wekenschema. 

 

Voor meer informatie over deze functie: contacteer coördinator Bart Poppe  

via 0474 27 67 74 of bart.poppe@ebergiste.broedersvanliefde.be  

 

Solliciteren kan tot 15/11/2022 
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