Dynamische vlinder
• Jouw functie
Hubbie begeleidt mensen met een beperking in wonen, werken, leren ontspannen en
vrije tijd. Wij geloven in een samenleving waar iedereen zich thuis voelt, helemaal zoals
hij of zij is. Wij vinden dat mensen eigen keuzes kunnen maken, vanuit hun unieke kracht,
terwijl ze toch in volle verbinding staan met de wereld daarbuiten.
Wij willen dat iedereen een kwaliteitsvol leven leeft. Wij gaan voor zo gewoon mogelijk
én zo specifiek als nodig.
Voor deze functie zoeken we een flexibele collega die tijdens weekdagen collega’s van
groepsactiviteiten vervangt tijdens ziekte, verlof of vorming in het team Werken,
Ontspannen en Leren. Jouw uurrooster verschilt daardoor van week tot week en van
maand tot maand.

• Jouw profiel
Je vindt het uitdagend om flexibel te ondersteunen en begeleiden. Je tovert
groepsactiviteiten om tot co-creatieve momenten waarbij werken, ontspannen of leren
en het welzijn van de cliënt centraal staan.
Hier ben je goed in of hier wil je in leren:
-

Verfrissend handelen

-

Verwonderd openstaan

-

Verbindend werken

-

Heldere en transparante communicatie

-

Ervoor durven gaan en initiatief nemen

-

In team werken met de een grote dosis zelfstandigheid

-

Verantwoordelijkheid opnemen

-

Kritisch kijken en denken en daaruit volgend zelf met oplossingen naar voor
komen

-

Met warme geduldigheid cliënten kwalitatief ondersteunen en begeleiden

-

Benutten van de Brusselse context

-

Omgaan met verandering

-

Omgaan met onvoorziene omstandigheden
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• Ons aanbod
✓ Contract van 60%
✓ Onbeperkte duur
✓ Snelle opstart
✓ Flexibele planning
✓ Verloning volgens barema PC 319.01 waarbij relevante ervaring in rekening wordt
gebracht
✓ Daguren
✓ Tewerkgesteld in Sint-Gillis of Brussel-centrum
✓ Deel uitmaken van een warm, zorgzaam, creatief team

• Procedure
Geïnteresseerd?
Stuur je CV & motivatiebrief naar Mara én Hilke.
(mara.tyskens@hubbie.brussels / hilke.peremans@hubbie.brussels)

Sollicitaties tot en met 15 januari 2022.
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