Ligand / vzw Oranjehuis
zoekt

Trainer - procesbegeleider (M/V) (KORTRIJK)
LIGAND, een fraaie plek waar het samen-leven mee-gemaakt wordt.
Een plek waar het broeit van de creativiteit en de goesting. Goesting om te innoveren vanuit de dingen waar we goed en
krachtig in zijn.
Ligand traint mensen en organisaties in het omgaan met conflicten.
Ligand is pionier in herstelgericht werken en positieve heroriëntering.
De kracht van ligand is de praktijk en het stimuleren van vernieuwing in de jeugdhulp en onderwijs.
______________________________________
Werk is liefde in actie.
PETER CADDY
______________________________________

LIGAND is onderdeel van vzw Oranjehuis en CDV Aura. Het heeft naast de onderwijspraktijk ook een ontwikkelings- en
innovatiecentrum. Dit ontwikkelingscentrum heeft de ambitie mee te bouwen en te zoeken naar manieren om het
samenleven en werken van mensen te verbeteren.
Voel je je aangesproken? Lees dan zeker verder. Wie weet kom jij ons team wel vergezellen!
Op onze website www.ligand.be maak je kennis met het aanbod van ons centrum.
We zoeken een procesbegeleider om het team Ligand - ontwikkelingscentrum in Kortrijk te vervoegen.
We zoeken je omdat
-

-

je bruist van de goesting en de creativiteit,
je problemen als kansen ziet,
je goed kan omgaan met de dynamiek van groepen, teams en gezinnen,
je je werk ziet als een engagement om samen met anderen in een team beweging te maken in de
samenleving
herstelgericht werken, positieve heroriëntering,
geweldloze communicatie, nieuwe autoriteit, …
voor jou geen ongekende begrippen meer zijn,
je een groot reflectief vermogen hebt,
je grote interesse hebt in sociaal ondernemen,
je oog hebt voor wat zich in de wereld afspeelt
en geprikkeld bent door innovatie,
je mee plezier binnen brengt,

-

je bereid bent om vorming, training en coaching te geven in herstel en positieve heroriëntering en om je
verder te bekwamen in de praktijken van Ligand / Columbus / Oranjehuis,
je goed kan omgaan met de dynamiek van groepen of gezinnen,
je goed overweg kan met vrijheid en onvoorspelbaarheid
je een vlotte pen hebt en ervaring hebt met het schrijven van subsidiedossiers,

en omdat werken bij Ligand past in je persoonlijke levenspad.

Talenkennis: NEDERLANDS, de kennis van FRANS en ENGELS is een pluspunt

We bieden je


een bijzonder fijn, dynamisch, zelfsturend en soulfull team om mee samen te werken,



een job met enorm veel variatie, plezier, uitdaging, inspiratie en ontwikkelingsmogelijkheden,



een inwerkingsperiode, vorming, supervisie en coaching,



een voltijds contract van bepaalde duur voor 1 jaar met mogelijk verlenging

Plaats tewerkstelling:
Moorseelsestraat 146
8501 HEULE
BELGIE
Solliciteren:
Vzw Oranjehuis / Ligand
Moorseelsestraat 146
8501 HEULE
BELGIE
E-mail met CV en gemotiveerd schrijven vóór 23 juni 2017 t.a.v Sabine Bourgeois - Email: info@oranjehuis.be
Wil je meer info over deze job, aarzel dan niet om iemand van ons team te contacteren;
Stijn Deprez | stijn.deprez@ligand.be | 0491.56.98.86

