VACATURE NR: 2019/B07
Datum: 31/01/2019
Wij zoeken voor:

AFDELING:
FUNCTIE:

VZW Weerwerk Roeselare
Adjunct Werkplaatsleider Renovatie (vervanging)

Maatwerkbedrijf Weerwerk biedt sociale tewerkstelling en opleiding aan voor personen die omwille van persoonsen/of maatschappij gebonden redenen (tijdelijk) zich moeilijk op de reguliere arbeidsmarkt kunnen integreren
(omwille van drugproblematiek, langdurige werkloosheid, justitiële problemen, etc).
De adjunct werkplaatsleider is samen met een collega verantwoordelijk voor de coördinatie, opvolging en het
begeleiden van de werkzaamheden en doelgroep personeel binnen de renovatiedienst te Roeselare. Hij/zij werkt
in team met andere begeleiders, en met de werkplaatsleider die de eindverantwoordelijkheid draagt.
Functie:
De adjunct werkplaatsleider is verantwoordelijk voor de coördinatie van zijn ploeg doelgroep medewerkers binnen
de werkplaats.
Taak:
Inzake werkopdrachten

In hoofdzaak uitvoering van alle renovatiewerken met het accent op het plaatsen van gipskarton wanden
en plafonds, sporadisch plaatsen en/of aanpassen sanitair en elektriciteit.

Isolatie- en schilderwerken

Ondersteuning bieden in de planning van werkzaamheden

Opvolgen van kwaliteit afgeleverde producten en diensten
Inzake begeleiding medewerkers

Instructies en leiding geven aan medewerkers

Ondersteuning bieden bij evaluatie van medewerkers

Actief meewerken bij de uitvoering van werkopdrachten
Plaats:
- Vertrek vanuit Wijnendalestraat 49, 8800 Roeselare
Profiel:






Hiervoor beschikt hij over een goede technische vakkennis (minimum A2 technisch diploma of
gelijkwaardig door ervaring).
Is hij klantgericht en gaat hij planmatig en gedisciplineerd tewerk.
Onderkent hij de competenties en talenten van de medewerkers maar kan hij ook op een rustige en
duidelijke manier aanwijzingen geven op werk en gedrag
Steekt enerzijds graag energie in eigen ontwikkeling en zoekt naar kansen om successen te behalen
Anderzijds zet hij het persoonlijk belang ondergeschikt aan het groepsbelang.
Beschikt bij voorkeur over een rijbewijs BE, Heeft enkele jaren ervaring en is perfect Nederlandstalig

Aanbod:





Vervangingscontract
Een aangename en dynamische werksfeer
Verloning op basis van geldende barema’s en relevante ervaring
Onmiddellijke indiensttreding

Solliciteren:
Voor meer inlichtingen kan je terecht bij Sylvie Wybo, Coördinator vzw Weerwerk – te Wijnendalestraat 49, 8800
Roeselare, 0471/83.84.84. Schriftelijk solliciteren kan tot 19/02/2019 (met vermelding voor welke functie en
afdeling u solliciteert en/of vermelding van ons vacaturenummer) bij voorkeur via e-mail naar
vacatures@weerwerk.be

