Ondersteunen op
maat.
Iets voor jou ?

Pegode zoekt een leidinggevende
voor het Werkburo
Pegode is een netwerkorganisatie van verschillende autonome projecten, die vandaag samen 760
mensen met een beperking ondersteunen op verschillende levensdomeinen. We doen dit ‘op maat’
en ’in regie’ van de cliënt en willen hiermee bijdragen aan de levenskwaliteit van de cliënt en aan een
inclusieve samenleving. Pegode investeert ook in deskundigheid, engagement en creativiteit van
medewerkers.
Het Werkburo begeleidt mensen naar (onbezoldigd) werk. Personen met een beperking worden
gecoached om deel te nemen aan het arbeidscircuit. De jobcoaches kunnen op elk moment
onbevangen en optimaal inspelen op vragen van cliënten en werkgevers.
Als leidinggevende sta je in voor :
De coördinatie, aansturing en de toekomst van het project.
De taken situeren zich op 3 actievelden :
1. Je werkt aan een toekomstvisie over werk in een inclusieve maatschappij
Je kent het werkveld en de actoren in het domein van werk en sociale tewerkstelling en je
ontwikkelt een strategische visie op werk in Pegode.
Je kent de aanpak van begeleid werk en de “participatieladder” naar werk, je positioneert het
Werkburo hierin en werkt de aanpak verder uit volgens de maatschappelijke tendensen.
Je vertaalt – i.s.m. je team en het managementteam – deze visie in operationele doelstellingen.
Je definieert duidelijke en opvolgbare resultaten.
Je verfijnt de methodiek Supported Employment en stemt deze af op veranderende
maatschappelijke tendensen op vlak van arbeid.
2. Je bent een netwerker en innovator
Je bent sterk in verbindend communiceren en weet je stijl aan te passen aan je
gesprekspartner, aan de omstandigheid en de doelstelling van een gesprek of interactie.
Je bent een stimulerende kracht in de ontwikkeling van WerkburO Vlaanderen met name een
Vlaams Netwerk van jobcoaches.
Je bent ondernemend en zoekt voor onze cliënten en je team naar nieuwe pistes in het
domein werk, nieuwe doelgroepen en nieuwe werkgevers.
Je ontwikkelt verder de processen van begeleid werk en draagt bij aan de continuïteit en
kwaliteit van de ondersteuning t.a.v. de cliënten.
Je hebt ervaring met projectsubsidies en verwerft deze om innovatie te financieren.
3. Je motiveert en coacht medewerkers en coördineert het dagelijks operationeel beleid:
Je geeft leiding aan een 15-tal medewerkers en een aantal vrijwilligers.
Je ondersteunt je team zodat ze naar de verwachte resultaten kunnen toewerken
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Je voert functioneringsgesprekken, detecteert vormingsnoden en haalt het maximum uit de
aanwezige talenten in je team. Je organiseert functioneringsgesprekken en stelt
vormingsplannen op
Je durft medewerkers aan te spreken op hun ontwikkelpunten en sterktes om medewerkers
professioneel te laten groeien
Je bewaart het overzicht op gestelde doelen, stelt prioriteiten en durft beslissingen te
nemen.
Je bent verantwoordelijk voor een goede besteding van de toegekende personele en
financiële en materiële middelen van het project en hebt dus een basistalent voor planning,
opvolging en cijfers.
Je werkt mee een regioafbakening uit en regionale afstemming op vlak van werkposten en
cliënten.
Je selecteert en werft mee nieuwe medewerkers i.f.v. een divers getalenteerd team.
Pegode gelooft in talentgericht werken waardoor we de verbinding met andere leidinggevenden van
onze netwerkorganisatie stimuleren. De strategie van de organisatie wordt op deze wijze vorm
gegeven.
Wat verwachten we van je :
Je hebt een diploma hoger onderwijs (liefst in menswetenschappelijke-, (sociaal) agogischeof HRM-richting)
Je ben een geboren netwerker, leider en coacht graag medewerkers
Je hebt bij voorkeur ervaring in het werken met mensen met een beperking
Je bent vertrouwd met MS Office
Wat bieden wij ?
Wij bieden je een contract van onbepaalde duur – 80% tewerkstelling. Een hogere
tewerkstellingsbreuk ifv bijkomende opdrachten binnen de organisatie is bespreekbaar,
indien gewenst.
Een flexibele en boeiende job met een grote ruimte voor initiatief en regelruimte
Een fijne ploeg collega-leidinggevenden en ondersteunende diensten die elk vanuit hun eigen
expertise met jou samenwerken
Een competitief salaris volgens het barema B1Abis / B1B + anciënniteit afhankelijk van
attesteerbare werkervaring.
Extra legale voordelen: laptop en smartphone, Touring pechverhelping, vergoeding
dienstverplaatsingen met omniumverzekering.
Indiensttreding; zo snel mogelijk.
Is dit iets voor jou?
Solliciteer per mail (motivatiebrief en CV) naar ans.smits@pegode.be ten laatste tegen
21/06/2021.
Meer info op www.pegode.be of bel op 03/450 54 75
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