
 

 

Vacature campuscoördinator (voltijds/deeltijds) 

BEN is de nieuwe naam van Woonzorgnetwerk Vincenthove 
Roeselare en Open Kring vzw Ardooie. Voortaan treden we 
onder 1 naam naar buiten. BEN staat voor eigenheid, onze 
belangrijkste kernwaarde. BEN maakt duidelijk dat jij ertoe 
doet, dat we je zien voor wie je bent, als bewoner maar ook 
als medewerker.  
BEN. Je mag er zijn. 

Voor BEN Ardooie zijn wij op zoek naar een gedreven cam-
puscoördinator. 

Campuscoördinator is een vlotte regisseur 

• Als campuscoördinator ben je verantwoordelijk voor een vlotte 
en kwaliteitsvolle werking in BEN Ardooie, conform de waarden 
en het beleid van de organisatie. 

• Je bewaakt de continuïteit van de zorg- en dienstverlening. 
• Je zorgt voor de opvolging van de planning en staat in voor de 

organisatie van de opnames in samenwerking met de sociale 
dienst. 

• Je zorgt voor een efficiënte en volledige doorstroom van infor-
matie naar alle medewerkers in BEN Ardooie. 

• Je signaleert noden en opportuniteiten aan de directieleden.  

Campuscoördinator is een toegankelijk aanspreek-
punt 

• Als campuscoördinator ben je het aanspreekpunt voor mede-
werkers, bewoners, familieleden en externen op de campus. 

• Je bent aanspreekbaar voor suggesties, wensen en klachten 
(voor zover deze niet kunnen ingevuld worden door medewer-
kers of de teamcoach). 



 

 

• In crisissituaties ben jij het aanspreekpunt. 

 

Campuscoördinator is de leidinggevende van de 
zorgmedewerkers 

• Je bent leidinggevende van de teamcoaches en de verant-
woordelijke van het Centrum voor Dagverzorging, de buurtwer-
king en woonassistent van de Groep van Assistentiewoningen 
en van de sociale dienst.  

 

Wie ben jij 

• Je bent in het bezit van een diploma bachelor in een menswe-
tenschappelijke richting (verpleegkundige, sociaal werk, ergo-
therapie…). 

• Je hebt sterke leidinggevende vaardigheden. 
• Je bent sociaal ingesteld en straalt vriendelijkheid uit. 
• Inspraak van bewoners, medewerkers en familieleden staat 

voor jou centraal. 
• Je bent diplomatisch en kan oprecht luisteren. 
• Je bent communicatief sterk. 
• Je hebt coachende vaardigheden of bent bereid je hierin bij te 

scholen. 
• Je bent enthousiast en durft zelf nieuwe ideeën opperen. 
• Je werkt graag zelfstandig, maar kunt ook vlot samenwerken 

met anderen in team. 
• Je staat positief in het leven en straalt dat ook uit naar anderen.  
• Je draagt onze waarden “eigenheid – goesting – vernieuwend 

– vriendelijkheid – respect en huiselijkheid” hoog in het vaan-
del. 

 



 

 

Wat bieden wij 

• Een contract van onbepaalde duur (deeltijds/voltijds – job-
time bespreekbaar). 

• Plaats tewerkstelling: Ardooie 
• Verloning op basis van de IFIC-barema 18 waarbij alle rele-

vante anciënniteit in rekening genomen wordt. 
• Maaltijdcheques  
• Een fietsvergoeding of gratis openbaar vervoer 
• Een hospitalisatieverzekering 
• Een aantrekkelijk verlofstelsel (met aanvullende verlofdagen 

bovenop de 20 wettelijke verlofdagen) 
• Opleidingsmogelijkheden die zowel de professionele als de 

persoonlijke groei stimuleren. 
• Een uitdagende job in een team met intensieve samenwer-

king over disciplines heen.  
• Een gevarieerde job binnen een boeiende en groeiende or-

ganisatie. 
• Een stabiele werkomgeving en werkzekerheid. 
 
 

Hoe solliciteren? 

• Stuur uw motivatiebrief met CV naar mevr. Soetkin Kesteloot 
tegen uiterlijk 6 november 2022 

o soetkin.kesteloot@benwzn.be  
• Meer informatie bij mevr. Michèle Battheu, zorgdirecteur:  

o michele.battheu@benwzn.be  
 
 
BEN Ardooie 
Kortrijksestraat 58 
8850 Ardooie 
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