Vacature 2019/B12
20.03.2019

vzw Weerwerk – Regio Antwerpen zoekt een

Teamleider Activering (50%)
Maatwerkbedrijf Weerwerk biedt sociale tewerkstelling en opleiding aan mensen die zich (tijdelijk)
moeilijk op de arbeidsmarkt kunnen (her)inschakelen, omwille van een verslavingsgeschiedenis,
langdurige werkloosheid, psychische of justitiële problemen, recent in België, enz.
Ons team Activering ondersteunt trajecten naar en tijdens een duurzame vorm van tewerkstelling. Dit
veranderingsgericht traject richt zich op het versterken van aanwezige competenties. Samen met de
deelnemer vinden we uit of zij/hij in staat is om duurzaam te werken en bieden we hiervoor de nodige
ondersteuning. Het werken rond competenties gebeurt op trainingsvloeren en in betaalde jobs, door
een team van begeleiders en jobcoaches.
Je komt aan het hoofd te staan van het Team Activering in regio Antwerpen, met het volgende
takenpakket :








Je geeft leiding aan een team van 5 medewerkers die met verschillende functieprofielen op
verschillende manieren werken aan werkgerichte activering; je volgt de verwachte resultaten
en het functioneren op.
Je leert de methodieken die Weerwerk hanteert grondig kennen, je coördineert als
leidinggevende de toepassing ervan en werkt samen met collega’s om de methodische
werking te waarborgen.
Je ziet erop toe dat de verschillende evaluatie- en overlegmomenten met en over de
deelnemers doorgaan en faciliteert de acties voor elk persoonlijk ontwikkelingsplan van alle
deelnemers.
Je staat mee in voor het aantrekken van geschikt werk en klanten voor de activerende
werkvloer in huis
Je bent mee verantwoordelijk voor het financiële beleid van het team (begroting, tussentijdse
resultaten,..)
Je schrijft mee aan subsidiedossiers, je volgt de uitvoering op, zowel inhoudelijk als
administratief
Je bouwt een netwerk uit en bent het aanspreekpunt voor externe partners.

Standplaats : Deurnestraat 208, 2640 Mortsel
Profiel :







Je beschikt over een diploma bachelor in de menswetenschappen of kan voldoende
relevante ervaring voorleggen.
Je beschikt over leidinggevende skills.
Je bent communicatief heel vaardig.
Je bent een goed netwerker.
Je bent een goed organisator.
Je bent vertrouwd met werkgerichte activeringstrajecten.

Aanbod :







Een 50% contract van onbepaalde duur met mogelijke uitbreiding in de toekomst (2020).
Een boeiende job met veel beslissingsmogelijkheden.
Tal van mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling.
Een aangename en dynamische werksfeer.
Loon volgens huisbarema bachelor met functiepremie voor de voorziene 50% invulling.
Onmiddellijke indiensttreding.

Voor meer inlichtingen kan je terecht bij Mario Polfliet, Regionaal Coördinator Weerwerk Antwerpen,
03 259 08 90 of 0494 63 48 05
Schriftelijk solliciteren voor 14 april 2019 via e-mail naar mario.polfliet@weerwerk.be

