VACATURE (20%) G-SPORT EN BEWEEGCOACH
Parantee-Psylos vzw creëert kansen zodat alle personen met een beperking volgens hun eigen behoeften, mogelijkheden en ambities op een gezonde en
kwaliteitsvolle manier aan sport en beweging kunnen doen.
Het project ‘G-sportcoaches in de revalidatiecentra’ is een succes: 1 op 2 revalidanten wordt toe-geleid naar een sport- of beweegaanbod. Daarom breiden we
deze werking graag uit. Diensthoofden of directies van revalidatiecentra en andere zorginstellingen kunnen zich kandidaat stellen voor de terbeschikkingstelling
van een G-sport- of beweegcoach gedurende een af te spreken termijn. De G-sportcoach zal samen met het zorg- en/of revalidatieteam en de patiënt zelf de
weg naar een duurzame sportbeoefening of beweegactiviteit zoeken, op maat van het individu.
Behoort motiverend coachen tot je competentiepakket? Ben je enthousiast om anderen iets aan/bij te leren en weet je van aanpakken? Dan ben jij misschien
wel onze collega om revalidanten te activeren en voor te bereiden op een gezond en actief leven na de revalidatieperiode.
Jouw takenpakket
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Je bepaalt via een intakegesprek de mogelijkheden van de revalidant in kader van (G-)sport.
Je biedt (G-)sport-specifieke trainingsvormen en beweegplannen op maat aan.
Je verzamelt, registreert en rapporteert relevante patiëntinformatie aan het revalidatieteam en aan de bevoegde medewerker van Parantee-Psylos.
Je bent bereid jezelf bij te scholen, kennisinfo uit te wisselen en op de hoogte te blijven van het (G-)sport aanbod;
Je begeleidt, informeert en adviseert collega's en stagiairs binnen jouw werkdomein.
Je werkt efficiënt en effectief samen met de andere teamleden, andere zorgverleners en (G-)sportclubs om een kwaliteitsvol sportief aanbod te
garanderen.
Je legt contacten met relevante organisaties en instanties die (G-)sport en/of aangepast bewegen promoten.

Jouw functie-specifieke competenties
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Probleemanalyse. Signaleren van problemen, herkennen van belangrijke informatie, verbanden leggen tussen gegevens. Opsporen van mogelijke
oorzaken van problemen, zoeken van ter zake doende gegevens.
Plannen en organiseren. Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde acties, tijd en middelen aangeven om de bepaalde doelen te
kunnen bereiken.
Sensitiviteit. Zich bewust tonen van andere mensen en de omgeving, alsmede de eigen invloed hierop. Gedrag dat getuigt van het onderkennen van de
gevoelens en behoeften van anderen.
Inzet & prestatiemotivatie. Gedrag dat getuigt van het stellen van hoge eisen aan eigen werk. Laten zien niet tevreden te zijn met een gemiddelde
prestatie.
Flexibel gedrag. Indien zich problemen of kansen voordoen de eigen gedragsstijl veranderen ten einde een gesteld doel te bereiken.
Initiatief. Actieve initiatiefnemer: kansen signaleren en er naar handelen.

Wat kan jij ons bieden?
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Je beschikt over één van volgende diploma’s: sport en bewegen, kinesitherapie of ergotherapie, LO of bewegingswetenschappen, of gelijkwaardig
door ervaring (beschikken over methodologische en didactische kennis om zowel individueel als in groep met patiënten kunnen werken).
Je bent deskundig op het gebied van sport- en beweegaanbod voor revalidanten.
Je kent het (G-)sportlandschap en kan je weg vinden in de zoektocht naar het sportaanbod voor personen met een beperking.
Je bent een dynamische en optimistische persoonlijkheid.
Je houdt van een open communicatie.
Je bent flexibel op vlak van inhoud en werkritme.
Je weet mensen te verbinden en te enthousiasmeren.

Wat kunnen wij jou bieden?
▪
▪
▪
▪
▪

Een deeltijdse job (20%) met standplaats in één of meerdere revalidatiecentra in Vlaanderen.
In geval van arbeidsovereenkomst: maandwedde volgens barema B111 (bachelor) van PC 329.01.
Een eigentijdse organisatie waar nabijheid, betrokkenheid en deskundigheid de kernwaarden zijn.
Een aangename werksfeer in een ‘jong’ en gedreven team.
Coachende begeleiding door ervaren collega’s.

Solliciteer per mail, met je cv en motivatiebrief als bijlagen
Stuur naar jessica.desmet@parantee-psylos.be tot en met zondag 16 januari 2022.
Meer info? Neem gerust contact met ons op, per e-mail of via 477/23 76 59.

