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BEKENDMAKING VACATURE 
 
 

1 TEAMCOÖRDINATOR (M/V)   

 

38 uren (min. 30) per week 
 

Levedale vzw zoekt voor onmiddellijke 

indienstneming een teamcoördinator 

voor haar vestiging in Grimbergen.  

Deze vestiging zal in de loop van 2022 

verhuizen naar onze nieuwbouw 

“Molendijk” in Merchtem.  

 
Taakomschrijving: 

• Als coach van een team begeleiders draag je verantwoordelijkheid voor de 

organisatie en het pedagogisch begeleiden van een leefeenheid met 12 tot 

16 bewoners-cliënten.  

• Je stemt het lokale beleid af met de ruimere organisatie van Levedale (4 

locaties in Wolvertem, Steenhuffel en Merchtem). Je neemt actief deel aan 

de algemene en pedagogische staf en rapporteert aan de algemeen 

directeur.  

 
Jouw profiel: 

• Je hebt minimum 2 jaar dienstanciënniteit binnen de zorg en beschikt over 

een bachelor diploma in de orthopedagogiek of aanverwante 

• Je bent beschikbaar vanaf 1 april ten laatste 

• Je bent een geboren coach, je kan begeesteren en overtuigen, maar ook 

luisteren, overleggen en organiseren 

• Je staat open om te werken in groep, om mensen te motiveren en jouw 

ideeën en wensen te delen met de andere stafleden en de directie 

• Je kan planmatig werken en organiseren en gebruikt daartoe de nodige 

toepassingen in Microsoft 365 en andere office-toepassingen 

• Je kan goed communiceren met je collega’s en bewoners, zowel mondeling 

als schriftelijk 
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Levedale biedt:  

 

• Een job met veel afwisseling in een nieuwe omgeving (onze nieuwbouw in 

Merchtem, gelegen Reedijk 9) 

• Een voltijdse betrekking (38/38u) of minimum 4/5e werkrooster.  Het loon is 

afhankelijk van het diploma en de anciënniteit in de welzijnssector (barema’s 
Paritair Comité 319). 

• Een boeiende werkomgeving waarin je kan groeien als 

teamverantwoordelijke en als coach, met mogelijkheid tot doorstroming naar 

andere functies binnen de organisatie 

 

Hoe solliciteren? 
Solliciteren kan met motivatiebrief en cv voor 20 december 2021 t.a.v. Jan 
Verbrugge, hetzij schriftelijk, hetzij via e-mail jan.verbrugge@levedale.be 
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