
  

 
 

INTERESSE? 

Bezorg ons je motivatiebrief en CV via  

sollicitatie@ebergiste.broedersvanliefde.be of  

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

Heb jij een hart voor mensen  
met een beperking? Hou je van  

leiding geven? Ben je een creatieve 
duizendpoot die van afwisseling houdt 

en oplossings- en resultaatgericht 
werkt? Wil je mensen die aan de slag 

gaan met teams coachen om het beste 
uit zichzelf te halen? Denk je graag mee 
over agogische visies en wil je mensen 

helpen deze in de praktijk om te zetten? 

Dan ben jij de collega die we zoeken! 

Op zoek naar een leidinggevende rol in de zorg? Dit is jouw kans!           

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

volwassen personen met een verstandelijke beperking. We zijn actief op verschillende locaties in de regio  

Gent–Deinze–Gavere, met Borgwal (in Vurste) als hoofdlocatie. Onze dienstverlening bestaat uit een brede waaier 

van begeleidingsmogelijkheden, gaande van een zorgintensieve 24-uursbegeleiding tot mobiele interventies op de 

werkplek. 

We zoeken een coördinator (voltijds contract) voor onze locatie in Vurste.

Als coördinator ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse werking van 2 woonbuurten, die elk 3 woongroepen 

bevatten. Dit doe je door oog te hebben voor de noden van de woonbuurt, zowel op praktisch, organisatorisch en 

infrastructureel vlak, als op het vlak van medewerkersbeleid, preventie en welzijn.  

Vanuit je leiderschapsrol geef je ondersteuning, sturing en coaching aan je team zodat het zorgproces vlot verloopt.  

Je hebt oog voor de noden van de teamcoaches en begeleiders en zorgt voor een goede afstemming tussen de 

diverse diensten (onderhoud, voeding, paramedici, …). Je vertaalt de beleidsdoelstellingen concreet naar de 

praktische organisatie op de werkvloer.   

Je functie als coördinator  

• Je geeft leiding aan 6 teamcoaches, die elk een 10-tal opvoeders begeleiden. Je stemt de samenwerking met 

diverse diensten (onderhoud, voeding, medische dienst, technische dienst, personeelsdienst, staf, …) af op de 

werking van je woonbuurten.  

• Je zorgt voor een optimale inzet van de middelen, zowel op personeelsvlak als op financieel vlak. 

• Je vormt een tandem met de orthoagoog die verbonden is aan je woonbuurt om goede zorg aan de bewoners te 

verlenen.  

• Je coacht en ondersteunt de teamcoaches in hun verdere groei en ontwikkeling binnen hun job (onthaal, 

boordelingsgesprek, loopbaangesprek, …). 

• Je stimuleert de samenwerking en ontwikkeling in je buurt en biedt ondersteuning aan de teamcoaches zodat zij 

samen met hun team het zorgproces kunnen realiseren. 

• Je bouwt mee aan de organisatiecultuur van Ebergiste.  

• Je hebt aandacht voor een goede interne communicatie. 

• Je draagt zorg voor een goed medewerkersklimaat en neemt een actieve rol op in de veranderingsprocessen die in 

de organisatie lopen.    

• Je werkt actief samen met je collega’s van andere buurten en campussen, diensten en directie om de missie van 

Ebergiste te realiseren. 

• Je rapporteert aan de agogisch directeur en bent lid van het team coördinatoren. 
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MEER INFO? 

Voor een uitgebreide functiebeschrijving en selectieprocedure,  

ga naar www.ebergiste.be/ikzoekwerk 

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

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 de geest daarvan in te zetten en te profileren. 

INTERESSE?  

Bezorg ons je motivatiebrief en CV via  sollicitatie@ebergiste.broedersvanliefde.be of  

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

Wie zoeken we ?  

• Je hebt een diploma in een menswetenschappelijke richting (minimum bachelor) en hebt reeds ervaring en 

expertise opgebouwd in een leidinggevende functie. 

• Je hebt een hart voor je medewerkers en onze cliënten.  

• Je werkt graag samen met mensen, coachen en leiding geven geeft je energie. 

• Je hanteert een oplossings- en resultaatsgerichte aanpak, je denkt beleidsmatig en kan dit vertalen naar concrete 

acties. 

• Je werkt op een efficiënte en effectieve manier, ook in stressvolle situaties, en je kan snel schakelen. 

• Je bent communicatief vaardig en luistert actief vanuit een open en geweldloze houding. 

• Je bent ondernemend en doortastend, durft beslissingen nemen en stelt je collegiaal op. 

• Je bent present en straalt een positieve, authentieke en integere houding uit. 

• Je bent bereid je in te werken in de agogische kaders van Ebergiste. 

• Je neemt in een beurtrolsysteem met je collega’s de agogische permanentie op. 

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

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

Wat bieden we jou ? 

• Een  aangename werksfeer met ruimte voor leerkansen, coaching en opleiding om jezelf te ontwikkelen. 

• Een uitdagende, gevarieerde job met veel autonomie en mogelijkheden tot het nemen van initiatief. 

• Enthousiaste collega’s.  

• Een waardengedreven en mensgerichte organisatie waar respect, verantwoordelijkheid, samenwerking en 

deskundigheid centraal staan. 

• Interne mobiliteit: door onze diverse werking en verschillende vestigingsplaatsen geven we jou de kans om je 

loopbaan en loopbaanwensen in eigen handen te nemen. 

Praktisch 

• Contract: 100% - contract van onbepaalde duur  

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

• Startdatum: Zo snel mogelijk. 

• Barema: Aantrekkelijke verloning volgens sectorafspraken (PC 319), 

 rekening houdend met jouw ervaring en anciënniteit. 

• Extra:  Personeelsvoordelen (korting bij tal van bedrijven), personeelsrestaurant, sectorspecifiek  

 verlofstatuut,  fietsvergoeding en/of kilometervergoeding met de wagen, opleidingskansen.  

 Je kan voordelig intekenen op onze hospitalisatieverzekering. 

 

Wil jij Ebergiste mee vorm geven en het verschil maken? Waag je kans en solliciteer nu via 

sollicitatie@ebergiste.broedersvanliefde.be t.a.v. Lindsay Franck. Stuur je motivatiebrief en CV.  

Wil je meer info? Contacteer Kyra Van Isterbeek, agogisch directeur, via 09/389.04.11 en bekijk alvast  

eens onze website: www.ebergiste.be.   

Solliciteren kan tot 31/12/2022.   
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