Mobilant is een sociale onderneming met aandacht voor mens, milieu en maatschappij.
Wij bieden ondersteuning aan mensen met een beperking en hun netwerk.
Mobilant zet in op zorg en kwaliteit van bestaan. Steeds vertrekkende vanuit de vraag
van de klant, verlenen we informatie, advies, bemiddeling, planning,
coördinatie, ondersteuning, communicatie op maat, assistentie, training en leerkansen.

www.mobilant.be
• je ondersteunt hoofdzakelijk doven en slechthorenden, veelal met een
bijkomende problematiek, in het kader van Persoonsvolgende
Financiering (PVF) en Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH)
• ondersteuningsvragen situeren zich op alle levensdomeinen
• je werkt samen met het netwerk van de klant
• je houdt een administratief dossier van de klant bij
• je werkt in Antwerpen en ruime omgeviing
• je maakt deel uit van het doventeam.
• je bouwt mee aan de ontwikkeling van de onderneming
• je hebt een grote autonomie in de planning van je werk

• we stimuleren het gebruik van een (dienst)fiets
• we stellen een laptop en een smartphone met mobiele data
ter beschikking om comfortabel te werken
• we bieden een boeiende job in een ondersteunende onderneming

				
				
				

• contract onbepaalde duur
• bachelor/A (PC 319.01)

				

Extra legale voordelen

				
				
				
				
				
				

• privé gebruik van de werklaptop
• bij gebruik van eigen wagen of fiets, ontvang je een
kilometervergoeding
• je wagen wordt omnium verzekerd
• privé gebruik van de (elektrische) dienstfiets
• hospitalisatieverzekering (bij vast contract)

Meer info ? Jos Pieters 0474 73 68 78

Wij zoeken een collega
met goede kennis van de Vlaamse Gebarentaal en dovencultuur
voor onmiddellijke indiensttreding
Contract onbepaalde duur (31u)
Voorwaarden
• je beheerst de Vlaamse Gebarentaal
• je hebt een uitstekende kennis van de dovencultuur
• je bent bereid om doofblinde klanten te ondersteunen
• je bent vertrouwd met communicatiemiddelen
voor doven en slechthorenden
• een bachelor menswetenschappen is een pluspunt
(opvoeder, maatschappelijk werker, toegepaste psychologie)
• je hebt noties van systeemgericht en contextueel denkmodel
• avondwerk en flexibele werktijden vormen geen belemmering
• je kan onmiddellijk starten
• rijbewijs B en een wagen ter beschikking
Sterke troeven zijn
• probleemoplossend vermogen •autonoom
• organisatietalent • empowerend
• sterk in netwerken • communicatief
• je kent jezelf • teamplayer
• ondernemend • je ontplooit initiatief
• complexe situaties schrikken je niet af
• open minded voor andere visies en culturen
Stuur je kandidatuur asap naar solliciteren@mobilant.be
of naar Mobilant•Plantin en Moretuslei 155 •2140 Antwerpen t.a.v. Jos Pieters
Kandidaten die we weerhouden na een briefselectie nodigen we uit
voor een competentiegericht interview

