VACATURE NR. 2019B18
Datum: 28/05/2019

AFDELING : vzw
FUNCTIE :

Weerwerk
Adjunct Werkplaatsleider Renovatieploeg Gent

Maatwerkbedrijf Weerwerk biedt sociale tewerkstelling en opleiding aan voor personen die omwille
van persoons- en/of maatschappijgebonden redenen (tijdelijk) zich moeilijk op de reguliere
arbeidsmarkt kunnen integreren (omwille van drugproblematiek, langdurige werkloosheid, justitiële
problemen, enz.).
De Renovatieploeg is naast de Groendienst en de Industriële Werkplaats één van de drie operationele
afdelingen binnen Weerwerk Gent. In totaal worden er 12 arbeiders tewerkgesteld en dit binnen de
activiteiten schilderwerken, gyprocwerken, kleine schrijn- en isolatiewerken, klussen, enz.
Functie:
De adjunct werkplaatsleider is verantwoordelijk voor de coördinatie van zijn ploeg
doelgroepmedewerkers binnen de werkplaats.
Taak :
Inzake werkopdrachten:
•
in hoofdzaak uitvoering van alle renovatiewerken met het accent op het plaatsen van gyproc
en het uitvoeren van schrijn- en isolatiewerken
•
ondersteuning bieden in de planning van de werkzaamheden
•
opvolgen van de kwaliteit van de afgeleverde producten en diensten
Inzake begeleiding van de medewerkers:
•
instructies en leiding geven aan medewerkers
•
rapporteren over het functioneren van de medewerkers i.f.v. hun evaluatie
•
actief meewerken bij de uitvoering van de werkopdrachten
Inzake administratie (na inwerkingsperiode en onder begeleiding van de werkplaatsleider):
•
correct binnenbrengen van aankoopbonnen
•
juiste registratie van de gewerkte uren
•
je administratieve vaardigheden verder willen uitbouwen op het vlak van de facturatie, de
opmaak van offertes enz. is een pluspunt
Plaats :
Vertrek vanuit de Gaardeniersweg 80, 9000 Gent
Profiel :
•
•
•
•

Je beschikt over een goede technische vakkennis (minimum A2 technisch diploma of
gelijkwaardig door ervaring)
Je bent klantgericht en gaat planmatig en gedisciplineerd te werk
Je onderkent de competenties en talenten van de medewerkers maar je kan ook op een
rustige en duidelijke manier aanwijzingen geven over hun werk en gedrag
Je beschikt over een rijbewijs B en je bent perfect Nederlandstalig

Aanbod :
•
•
•
•

Voltijds contract 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 Bart Wallays, werkplaatsleider van de Renovatieploeg te
9000 Gent, Gaardeniersweg 80, tel 09/325 83 82 of 0498/52 26 03
Schriftelijk solliciteren kan tot en met 28/06/2019 (met vermelding voor welke functie en afdeling je
solliciteert en/of vermelding van ons vacaturenummer) bij voorkeur via e-mail naar
vacatures@weerwerk.be

