Teamverantwoordelijke ‘Werken,
Ontspannen & Leren’
• 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 zijn we op zoek naar een teamverantwoordelijke voor de cluster
‘Werken, Ontspannen & Leren’.
Je staat in voor de globale werking, praktische organisatie en ondersteuning van het
team met als doel de continuïteit van een optimale zorg- en dienstverlening aan de
cliënten te garanderen volgens de missie en visie van Hubbie.
Jouw taken:
1.

Het team coachen zodat men als groep verantwoordelijkheid opneemt voor de
dienstverlening volgens de visie en missie van Hubbie.

2. In goede banen leiden van de werking van het team en organiseren van intern
overleg
3. Begeleiden en ondersteunen van nieuwe teamleden en stagiairs
4. Optimaliseren van de uitwisseling van uiteenlopende vormen van informatie en
kennis binnen en tussen de teams, binnen en buiten de eigen cluster/afdeling
5. Waarborgen van een goede kwaliteitszorg en begeleiders daarin ondersteunen
6. Beheren van infrastructuur en financiële middelen
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• Jouw profiel
✓ Kerncompetenties:
•

Verfrissend handelen

•

Verwonderd openstaan

•

Richting geven met persoonlijk leiderschap

•

Verbindend (net)werken

•

Helder en transparant communiceren

•

Durvend ervoor gaan

✓ Functie-specifieke competenties:
•

Visie uitdragen

•

Integriteit

•

Coachen

•

Plannen en organiseren

•

Kwaliteitsgericht werken

•

Empathisch handelen

• Ons aanbod
•

Contract van 70%

•

Onbeperkte duur

•

Vast contract

•

Verloning volgens barema 320

•

Daguren

•

Je werkt voornamelijk in de Artesiëstraat 15, 1000 Brussel

•

Maakt deel uit van de cluster ‘Werken, ontspannen & leren.’
De clusterverantwoordelijke is direct leidinggevende.

• Procedure
Geïnteresseerd?
Stuur je CV & motivatiebrief naar hilke.peremans@hubbie.brussels
Sollicitaties tot en met 5 november 2021.
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