Vacature

MyAssist Coach Vlaams-Brabant, Antwerpen, Limburg

Omschrijving werkomgeving:
MyAssist vzw is een jonge dynamische bijstandsorganisatie, erkend door het VAPH, die personen met een
beperking ondersteunt bij de opstart, het beheer, de besteding en de administratie van hun persoonsvolgend
budget (PVB - meerderjarigen) of persoonlijke-assistentiebudget (PAB - minderjarigen).
Onze missie:
MyAssist verleent kwaliteitsvolle, efficiënte en deskundige bijstand aan budgethouders zodat deze zelf de regie
in handen kunnen nemen bij het besteden van hun, door het VAPH toegekende PVB of PAB. We nemen hierbij
een ondersteunende houding aan ten aanzien van de budgethouder en diens netwerk en zorgverstrekkers. De
budgethouder staat immers centraal in het ondersteuningsproces.
Onze Visie:
MyAssist streeft naar een onvoorwaardelijke en duurzame relatie met haar cliënten door steeds een open
houding aan te nemen naar zowel de budgethouder, zijn/haar netwerk als naar de zorgverstrekker. Hierbij
communiceert MyAssist steeds transparant en open over de dienstverlening alsook over de kostprijs hiervan.
Deze kostprijs wordt bovendien laag gehouden, daar MyAssist van mening is dat het PVB of PAB er in de eerste
plaats is om de zorg van de budgethouder te organiseren. Om dit te bekomen gaat MyAssist bij de ondersteuning
van het budgetbeheer steeds vanuit een grote verantwoordelijkheidszin tewerk. MyAssist wil immers een zo
toegankelijk mogelijke dienstverlening aanbieden aan elke cliënt ongeacht de aard van zijn/haar handicap.
Functieomschrijving
Om MyAssist verder uit te bouwen en onze cliënten en nieuwe leden een persoonlijke, professionele en
deskundige bijstand te verlenen, zoeken we momenteel een coach voor de regio Vlaams Brabant, Antwerpen en
Limburg. Als coach zal u meer bepaald instaan voor de begeleiding van budgethouders (zowel meerderjarigen,
PVB als minderjarigen PAB ) bij het opstarten en optimaal gebruiken van hun budget.
Profiel











Je beschikt minimum over een diploma Sociaal Hoger Onderwijs van het korte type ( of een bachelor
diploma ( bij voorkeur in de humane wetenschappen zoals orthopedagogie, sociaal assistent,
ergotherapie,…) ;
Je hebt relevante ervaring met het werken met personen met een handicap;
Je hebt relevante en aantoonbare kennis omtrent persoonsgebonden financiering;
Je hebt kennis van de zorgwetgeving;
Je kan je communicatie flexibel aanpassen naargelang de noden van je cliënt;
Je bent gedreven en steeds bereid om bij te leren;
Je bent zelfstandig en aarzelt niet om opzoekingswerk te verrichten;
Je bent in het bezit van Rijbewijs B en eigen wagen om dienstverplaatsingen te doen;
Je bent bereid om de kernwaarden van MyAssist uit te dragen.

Jouw functie:







Je ondersteunt als coach cliënten ( budgethouders) bij de opstart, de besteding en de administratie van
hun budget (zowel in cash als voucher);
Je gaat in overleg met zorgaanbieders in functie van de zorgnood- en vraag van de cliënt;
Je ondersteunt het netwerk van de budgethouder in de opvolging van de budgetbesteding;
Je volgt elk dossier nauwgezet op;
Je communiceert intern met het management en extern met partners over de werking;
Je volgt de sociale wetgeving op;



Je promoot MyAssist en doet aan ledenwerving.

Persoonsgebonden competenties











Resultaatgericht
Ondernemend
Zelfstandig
Flexibel
Professioneel omgaan met cliënten ( persoon met een handicap) en hun netwerk
Sociaal voelend
Open houding
Deskundig
Betrokken
Verantwoordelijkheidsgevoel

Talenkennis



Nederlands
Kennis van het Frans is een pluspunt

Werkervaring


Pluspunt relevante werkervaring (referenties vereist)

Aanbod









De mogelijkheid om bij te dragen aan een zinvol, maatschappelijk initiatief;
Contract van onbepaalde duur ;
Maaltijdcheques na 6 maanden;
De mogelijkheid tot opleiding om je kennis als coach te verruimen;
Werkgebied: Vlaams Brabant, Antwerpen en Limburg
Wettelijke kilometervergoeding dienstverplaatsing;
Op termijn is van thuis uit werken mogelijk;
Verloning: PC 337000

Selectieprocedure



De eerste selectie bestaat uit screening van uw CV
De tweede selectie bestaat uit een kennismakingsgesprek en waarbij er aan de hand van een casus jouw
kennis en vaardigheden worden getoetst.

Hoe en waar solliciteren?
CV, diploma en bondige motivatiebrief ten laatste op 14 november 2018 bezorgen via e-mail t.a.v.
Mia Mahy via info@MyAssist.be
met vermelding ‘sollicitatie Coach VL BR ANT LIM MyAssist en uw naam’
Sollicitatiegesprekken zijn voorzien op de plaats van tewerkstelling:
MyAssist (in de kantoren van de ALS Liga)
4de verdiep blok H
Kapucijnenvoer 33B/1
3000 Leuven

