VACATURE NR. 2019B08
Datum: 01/02/2019
Wij zoeken voor

AFDELING :
FUNCTIE:

vzw Weerwerk Gent
Adjunct Werkplaatsleider ‘industriële werkplaats’

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 industriële werkplaats is naast de groendienst en renovatieploeg één van de drie afdelingen binnen Weerwerk
Gent. In totaal worden er 25 arbeiders tewerkgesteld en dit binnen de activiteiten enclavewerken,
buitenopdrachten (ruimen zwerfvuil e.d.), inpakwerk, atelierwerk en logistieke opdrachten.
Functie:
De adjunct werkplaatsleider is verantwoordelijk voor de coördinatie van zijn ploeg doelgroepmedewerkers binnen
de werkplaats.
Taak :
Inzake werkopdrachten
 In hoofdzaak uitvoering van alle buitenopdrachten (productiearbeid ter plaatse bij klanten,
zwerfvuilprojecten, inpakwerken, …)
 Algemene administratie van werflijsten, dagfiches, planning, offertes en facturatie
 Opvolgen van kwaliteit afgeleverde producten en diensten
 Je bent het aanspreekpunt tussen klant en organisatie
Inzake begeleiding medewerkers
 Instructies en leiding geven aan medewerkers
 Ondersteuning bieden bij groei en ontwikkeling van medewerkers
 Actief meewerken bij de uitvoering van werkopdrachten
Plaats :
 Gaardeniersweg 80, te 9000 Gent
Profiel :
Hiervoor beschikt hij over een goede technische vakkennis (minimum A2 technisch diploma) en/of een diploma in
een menswetenschappelijke richting.
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.
Verder beschikt hij over een rijbewijs B en is hij perfect Nederlandstalig
Aanbod :





Een voltijds contract (38u/week) van onbepaalde duur
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 Kevin Van De Vijver, Coördinator Weerwerk Gent- te 9000 Gent,
Gaardeniersweg 80, Tel 09/325.83.80 of 0494/537112. Schriftelijk solliciteren kan tot 22/02/2019 (met vermelding
voor welke functie en afdeling u solliciteert en/of vermelding van ons vacaturenummer) bij voorkeur via e-mail
naar Kevin.van.de.vijver@weerwerk.be

