Trajectcoach sociale economie (M/V/X)

VELO vzw is een dynamisch, open, autonoom en geëngageerd
bedrijf binnen de sociale economie. We hebben zes vestigingen
waar een 100-tal mensen werken of in opleiding zijn.
Om ons team te versterken zijn we op zoek naar:
Een trajectcoach (voltijds/deeltijds) voor onmiddellijke indiensttreding.
Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging?
Ben je een krachtgerichte sociaal werker die blij wordt van veranderingsprocessen te
stimuleren en te werken in een superdiverse omgeving?
Al eens gedacht aan werken binnen sociale economie?
Dan is dit misschien wel de geschikte job voor jou.
Functie:
Je takenpakket bestaat uit het begeleiden van doelgroepwerknemers - die in onze
verschillende vestigingen tewerkgesteld zijn - in hun traject naar de meest passende,
haalbare en duurzame jobinvulling/tewerkstelling. Dit doe je door een duidelijk zicht te
krijgen op de persoonlijke context en mogelijke randproblemen en hiermee aan de slag
te gaan.
Je doet dit intern door nauw samen te werken met de technisch pedagogisch
begeleiders die in de fietsateliers actief zijn en de collega’s trajectcoaches. Je coacht
en motiveert de medewerkers in hun professionele groei. Extern heb je regelmatig
contact met bemiddelaars van VDAB, GTB of andere partners.
We doorlopen 2 fases in een arbeidstraject :


Gidsen, samen met de werknemers op weg gaan:

- vertrouwensrelatie uitbouwen
- bepalen gewenst jobdoel (al dan niet bij velo)
- inschatten haalbaarheid jobdoel
- in kaart brengen van weerstand/drempels/afstand tot arbeidsmarkt


Activeren/motiveren/veranderingsproces teweeg brengen

- krachtgericht coachen
- aanpakken, wegwerken, ‘controleerbaar’ maken van drempels
- (her)oriëntatie binnen jobmogelijkheden
- definitief realistisch jobdoel bepalen om uiteindelijk een doorstroom te creëren naar
een haalbare job, al dan niet in SE
De doelgroepmedewerkers werken voornamelijk in volgende statuten:
* Lokale Diensteneconomie (LDE - nog tot 31/12/222)
* Collectief maatwerk en (vanaf 1/1/23) individueel maatwerk

* AMA Welzijn en AMA Sociale economie (ArbeidsMatige Activiteiten)
* vrijwilligers / cursisten
In overleg met je collega’s vind je de juiste weg voor iedere medewerker om talenten
te ontplooien en deze te koppelen aan de organisatiedoelen.
Profiel :
- bachelor diploma (of graduaat): bij voorkeur sociaal werker of gelijkwaardig door
ervaring
- omgaan met kansengroepen
- flexibel in werk en verplaatsing (meerdere locaties – vlot bereikbaar met openbaar
vervoer)
- grote mate van zelfstandigheid
- dynamisch en ondernemend
- Bij voorkeur ervaring in, en feeling met, het werken met medewerkers die een afstand
tot de arbeidsmarkt hebben en in krachtgericht coachen.
VELO vzw staat open voor de inzet en het talent van iedereen.
Wij bieden:
Voltijds contract onbepaalde duur. Deeltijdse tewerkstelling is bespreekbaar.
Plaats tewerkstelling: Heverlee en verplaatsing naar locaties Aarschot en Diest.
Verloning volgens PC 209 + fietsvergoeding + groepsverzekering.
Arbeidsduur 40u/week met ADV-regeling (+ 18 dagen verlof/jaar).
Solliciteren met CV en motivatiebrief per mail uiterlijk tegen 23 juni 2022
tav erik.poels@velo.be 016/29.87.41
vzw VELO Hollestraat 1, 3001 Heverlee

“We hebben veel een-op-een gesprekken en werken hard aan de vertrouwensrelatie. Vaak voelen
we aan dat er iets niet klopt. Het is een kunst om dan in vertrouwen moeilijkere thema’s op tafel
te leggen. Soms moet je confronterende gesprekken durven voeren. Zeggen wat je ziet en van
daaruit weer op weg gaan.”
“Begeleiden naar werk is een mix van confrontatie en empathie. We hanteren een aanklampende
stijl. We laten zelden iemand los. We willen echt weten waarom iets niet lukt. Wat is er aan de
hand?”
Uit: Lisa Develtere: ‘Begeleiden naar werk is een mix van confrontatie en empathie’. Interview met Ann Bellon en
Annelies De Wyngaert. Verschenen (19 april 2022) op sociaal.net (https://sociaal.net/verhaal/sociale-ondernemingvelo-leuven-begeleidt-naar-werk/)

