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La Trao, Esperanto voor ‘de weg’,  tekent sedert 2009 voor unieke combinaties van ervaringsgerichte programma’s met 

realtime coaching van cliënten in het algemeen en de ‘moeilijk begeleidbare’ cliënten en gezinnen in het bijzonder. Ons 

aanbod omvat meerdaagse duo-tochten en gezinstochten in binnen- en buitenland, korte ervaringstrajecten en langdurige 

ontheming time-outs. De focus ligt daarbij steeds op het verbindend-relationele : het herstellen, het versterken of het 

verduidelijken van relaties tussen cliënten en betekenisvolle figuren in hun directe omgeving.   

 

Deze vacature betreft een (in eerste instantie tijdelijke) vervanging binnen het team, ten gevolge van een herstructurering.  

 uitdenken en uitwerken van ervaringsgerichte opdrachten en programma’s en voor individuen, duo’s 
& gezinnen. 

 opvolgen en waar nodig bijsturen van voornoemde dag- en/of weekprogramma’s op locatie.  

 fungeren als klankbord voor coaches. 

 actieve deelname aan de verder ontwikkeling en uitbouw van de dienst. 

 organiseren van zijdelingse initiatieven in het verlengde van of ter promotie van de dagelijkse werking. 

 ervaring met begeleidingswerk en deze kunnen aanwenden als basis voor het opstellen van 
ervaringsgerichte programma’s. 

 eventuele begeleidings- of coachingsbehoefte kunnen omzetten in een passende positionering en 
relatieopbouw als crewlid. 

 eigen enthousiasme & positieve ingesteldheid kunnen overbrengen naar collega’s en cliënten 
doorheen kortdurende contacten. 

 de basisfilosofie  van La Trao kunnen onderschrijven en zich stapsgewijs verder eigen willen maken. 

 gevoel voor balans tussen zelfstandigheid & overleg, overeenkomstig het werken in een klein team. 

 goesting in & nieuwsgierigheid naar team- & organisatie-overschrijdende samenwerking. 

 flexibel & creatief in denken & doen, ook in agendabeheer. 

 stressbestendig in het omgaan met steeds variërende en dus weinig voorspelbare omstandigheden. 

 een ongewoon-dynamische, gevarieerde en uitdagende job met een open blik op de wereld, zowel 
letterlijk als figuurlijk  

 0.8 FTE met glijdende werkuren (ook avond- & weekendwerk) 

 tijdelijke functie voor de duur van één jaar, mogelijks verlengbaar 

 verloning volgens barema  

http://www.latrao.be/


 

  

 

Hoogstraat 98, 8800 Roeselare 

0032 51 755 304 – info@latrao.be 

www.latrao.be 

 is de ondersteuningsmodule van vzw Onze Kinderen. 

Meer info op www.latrao.be.  

Stuur vóór 15/01/2020 uw CV en korte motivatie naar paul.paepe@latrao.be. 

Aanvang tewerkstelling : zo snel mogelijk. 
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