
Vacature Coördinator Multidisciplinaire Dienst

Zonnehoeve|Living+ vzw zet zich als vergunde zorgaanbieder in voor volwassen mensen met een  
verstandelijke beperking, een meervoudige beperking en/of een autisme spectrum stoornis. We  
bieden elke cliënt individuele begeleiding op verschillende gebieden van het leven en vertrekken hiervoor 
steeds vanuit persoonlijke vragen, noden en mogelijkheden. We hebben een spectrum van mobiele en  
residentiële woonvormen en bieden een groot aantal ateliers aan binnen ons dagactiviteitencentrum.

De zorg voor onze cliënten wordt waargenomen door meer dan 160 medewerkers.  
Zonnehoeve|Living+ is een dynamische organisatie waarin er continue  
uitdaging is in functie van de cliënt, de medewerker, maatschappelijke en wettelijke evoluties.   

Zijn gebruikersgerichtheid, integriteit en samenwerken voor jou ook kernwaarden? Heb je  
ervaring in coachend leidinggeven en ben je sterk in beleidsmatig werk? Dan ben jij de nieuwe 
collega die we zoeken!  

De coördinator multidisciplinaire dienst (MDD) speelt binnen onze organisa-
tie een belangrijke rol in het realiseren van een breed gedragen en multidisciplinair  
zorgbeleid. Samen met je collega leidinggevenden realiseer je een zorgzaam personeelsbeleid zodat  
medewerkers zich op hun beurt volop kunnen inzetten voor een kwalitatieve dienstverlening ten 
aanzien van de cliënt. Een multidisciplinaire samenwerking veronderstelt: het belang van de  
cliënt staat centraal, samenwerking, betrokkenheid en verantwoordelijkheid van alle  
betrokkenen. 

Je bent rechtstreeks leidinggevende van het team van orthoagogen (4p.), de  
sociale dienst (3p.), medische dienst (3p.) en paramedische dienst (2p.) 

De coördinator MDD staat, zoals de andere 4 coördinatoren, rechtstreeks onder de directeur. Als 
lid van het beleidsoverleg werk je actief mee aan de beleidsontwikkeling en de strategie van 
de organisatie. Je werkt verbindend, zowel intern als extern. Je bent het bindmiddel tussen de  
verschillende afdelingen en de directie. Buiten de organisatie ben je een belangrijke  
ambassadeur en draag je onze visie en werking enthousiast uit. 

Bezoek onze website www.zonnehoeve.be en onze Facebookpagina voor meer informatie.
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Mijn talent: 
Ik werk  

verbindend



Vereisten

- Studies: je beschikt minimaal over een diploma bachelor in het sociaal-agogisch werk.  
 Een master in de orthopedagogie of psychologie strekt tot aanbeveling.
- Werkervaring:
 o Je hebt ervaring in coachend leidinggeven.
 o Je hebt ervaring in de welzijnssector en bij voorkeur in de sector VAPH.
-	 Kennis	over	de	huidige	tendensen	en	vernieuwingen	binnen	persoonsvolgende	financiering		
 strekt tot aanbeveling.  
- Rijbewijs B.

Aanbod

- Een contract onbepaalde duur met een tewerkstellingsbreuk van 38u/38u. Datum van   
 indiensttreding in overleg te bepalen.
- Verloning volgens de barema’s en voorwaarden van PC 319.01 en het VAPH, max barema  
 B1a (opvoeder-groepschef). Een vergoeding voor de gedeelde telefonische permanentie 
 regeling.
- Een smartphone met abonnement (voordeel in natura).
- Een soepele toekenning van verlof. Sectorale  
 verlofdagen en arbeidsduurvermindering vanaf 45+.
- Een uurrooster volgens kantooruren, in overleg te bepalen.

Waar en hoe solliciteren?

Solliciteren met cv en motivatiebrief
Per	brief	of	per	e-mail,	gericht	aan	Sofie	Van	Nieuwenhuyze
Sollicitaties tot en met 25/07/2019 

Eerste selectie op basis van cv en motivatiebrief. Geselecteerde kandidaten worden in augustus 
uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek en –proef in september. Assessment midden september.

De vacature wordt zowel intern als extern verspreid.

Contact: 

Sofie	Van	Nieuwenhuyze	(aanwerving	en	selectie)
Zonnestraat 13, 9810 Eke
09 384 21 80
sofie.vannieuwenhuyze@zonnehoeve.be

Bezoek onze website www.zonnehoeve.be en onze Facebookpagina voor meer informatie.
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