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WERKAANBIEDING 
 

 
Talander, een kleinschalige sociaal-therapeutische woon- en werkgemeenschap met 18 
volwassenen met ontwikkelingsproblemen, is op zoek naar  
 

Coördinator werkgebieden  
 

Talander is in beweging. De bewoners van ons kleinschalig initiatief zijn steeds op zoek 
naar nieuwe kansen om dienstbaar in de wereld te staan en om meer zichtbaar te worden 
met hun mogelijkheden. De verschillende werkprocessen van onze gemeenschap zijn 
belangrijke pijlers in de organisatie. Binnen de functie van coördinator werkgebieden sta je 
in voor de duurzaamheid van de werkgebieden op Talander met bijzondere aandacht voor 
het agrarische aspect. 
 
De functie omvat: 
 
● Je optimaliseert werkprocessen gebaseerd op de talenten van bewoners en 
medewerkers 
● Je creëert mogelijkheden voor samenwerking binnen en buiten Talander 
● Je bouwt je eigen vakdeskundigheid uit door jezelf op de hoogte te houden van 
nieuwe ontwikkelingen 
● Mee de visie en het beleid ontwikkelen van de werkprocessen binnen Talander 
 
Onze verwachtingen: 
 
Ervaring met het uitwerken van projecten is een belangrijk pluspunt. 
De volgende competenties typeren je als persoon: 
● Samenwerkingsgericht 
● Ondernemerschap 
● Besluitvaardigheid 
● Gevoel voor organisatie 
● Groepsgericht leiderschap: motiveren, begeleiden, delegeren 
● leergierigheid 
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Vereisten: 
 
● Bachelor diploma en enkele jaren ervaring 
● Passie voor en ervaring binnen de agrarische sector 
● Bekend met, en voeling voor het werken met en voor mensen met een 
verstandelijke beperking 
● Bereidheid tot verdere verdieping en scholing met betrekking tot de sociaaltherapie 
en de biologisch(dynamische) land- en tuinbouw 
● Goede kennis van Microsoft Office (Word, Exel) 
● Basiskennis financiële verwerking en boekhouding 
 
Aanbod: 
 
Wij bieden een uitdagende functie aan binnen een warme organisatie met een contract 
van onbepaalde duur 
Het gaat om een 30,4/38 betrekking. 
De verloning verloopt volgens de barema's van het VAPH (par. comité 319.01) 
 
We zoeken iemand die woont in de brede regio Turnhout. 
Je hebt een rijbewijs en mogelijks ook ervaring met het besturen van een minibus. 
 
Solliciteren kan tot 1 december 2020. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jos Sierens. 
Stuur uw gemotiveerde brief met Curriculum Vitae naar onderstaand adres. 
 
 
 
Talander vzw 
De Lusthoven 88 
2370 Arendonk 
jossierens.talander@gmail.com 
014 67 00 69 
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