VACATURE NR. 2019/B05
Datum: 24/01/2019
Wij zoeken voor

AFDELING :
FUNCTIE :

VZW Weerwerk Antwerpen
Werkplaatsleider Activerende Werkvloer (vervanging)

De vzw Weerwerk is een afdeling van De Sleutel en staat voor sociale tewerkstelling en opleiding voor personen
met een verslavingsgeschiedenis en een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
Een traject naar werk start met een goed beeld op de aanwezige en eventueel te versterken arbeidscompetenties
en -attitudes. Dit gebeurt via activiteiten die georganiseerd worden door het team van de Activerende Werkvloer
volgens het principe “place and train”.
Als werkplaatsleider op de Activerende Werkvloer creëert u een leeromgeving met arbeidsmatige activiteiten
waardoor elke deelnemer kan groeien in zijn/haar competenties conform de opdrachten. Anderzijds bent u
verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering van het werk binnen de marge van de offerte.
Werk als middel tot activering staat centraal.
Taak :
 U zorgt voor voldoende uitdagende activiteiten door actief contacten te leggen met klanten en leveranciers.
 U organiseert werkopdrachten op een proactieve en methodische manier in functie van het individueel
actieplan van de deelnemer.
 U coördineert alle werkzaamheden binnen de werkvloer en biedt technische ondersteuning en advies.
 U observeert competenties, schaalt het waargenomen gedrag in en spiegelt dit naar de deelnemers.
 U volgt aanwezigheden en het nakomen van afspraken op. Treft indien nodig de juiste maatregelen op een
assertieve, transparante en duidelijke manier, gebaseerd op een opgebouwde vertrouwensrelatie.
 U waakt over een goede sfeer op de werkvloer.
Plaats :
Werkplaats: Deurnestraat 208 te 2640 Mortsel.

Profiel :
 U bent technisch onderlegd en bezit didactische skills.
 U bent in staat om met de deelnemers een relatie op te bouwen die berust op vertrouwen en respect.
Hiertoe hebt u aandacht voor zowel verbale als non-verbale communicatie. U kan krachtige en pertinente
vragen stellen (kunnen spiegelen).
 De empowerment-gedachte is u niet vreemd.
 U kan groepsgericht en zelfstandig werken. ‘Spelen’ met groepsdynamica vindt u een uitdaging.
Werkervaring met personen met verslavings- en of psychosociale problemen is een pluspunt.
 U kan overzichtelijk en kernachtig schriftelijk rapporteren.
 U beschikt over een diploma bachelor/A1 in de menswetenschappelijke richting of gelijkwaardig door
aantoonbare ervaring en u heeft een rijbewijs B
Aanbod :






Een voltijds vervangingscontract (38 u / week).
Een boeiende en leerrijke job in een multidisciplinair team
Een aangename werksfeer met tal van opleidingsmogelijkheden
Loon volgens barema bachelor/A1
Onmiddellijke indiensttreding

Voor meer inlichtingen kan u terecht op bij Sarah De Meyer, coördinator activering, Gaardeniersweg 80 te 9000
Gent. Tel 0496/50 49 43.
Schriftelijk solliciteren voor 15 februari 2019 (met vermelding voor welke functie én afdeling u solliciteert
en/of vermelding van ons vacaturenummer) bij voorkeur via e-mail naar Sarah.de.meyer@weerwerk.be

