VACATURE NR.2021B08
Datum: 9/10/2021
Wij zoeken voor

Groep Weerwerk/Weerkracht vzw
Werkplaatsleider activerende werkvloer (Antwerpen)
4/5de of voltijds contract onbepaalde duur
Groep Weerwerk biedt een waaier van tewerkstelling, begeleiding en opleiding aan medewerkers
die (tijdelijk) moeilijk op de reguliere arbeidsmarkt kunnen integreren (door een verslaving,
psychische problemen, langdurige werkloosheid, justitiële problemen,…). We zijn actief rond de
regio’s Roeselare, Gent en Antwerpen.
Als werkplaatsleider activerende werkvloer creëer je een leeromgeving met arbeidsmatige
activiteiten. Zo kan elke coachee groeien in zijn/haar competenties rekening houdend met de uit te
voeren opdrachten. Je zorgt voor een volledige aansturing van jouw dienst, waarbij werk als middel
tot activering centraal staat.
Je werkt nauw samen met de trainer en andere collega’s, die de coachees begeleiden vanuit andere
rollen. Je rapporteert aan de teamleider activering Antwerpen.
Jouw opdracht:
•
•
•
•
•

Je zorgt voor voldoende uitdagende activiteiten door actief contacten te leggen met
nieuwe klanten en leveranciers.
Je organiseert en coördineert deze werkopdrachten op een proactieve en methodische
manier, rekening houdend met het individueel traject van elke coachee en de
groepsdynamiek.
Je ondersteunt vanuit een waarderende benadering het oplossingsgericht handelen en
de persoonlijke ontwikkeling van de coachee.
Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van het volledige werkproces vanaf de offerte
tot en met de aflevering van het product of de dienst bij de klant.
Je zorgt voor duidelijke communicatie met het eigen team, andere interne diensten en
externe klanten.

Plaats:
Deurnestraat 208, 2640 Mortsel

Jouw profiel:
Je hebt sterke organisatorische vaardigheden. Je gaat zorgvuldig om met tijd en middelen. Je
stimuleert samenwerkingsverbanden tussen groepsleden om doelstellingen te bereiken.
Je bent klantgericht, gaat de juiste relaties aan en waarborgt de kwaliteit van de diensten. Je streeft
naar voortdurende verbetering en vernieuwende ideeën.
Je hebt sterke communicatieve vaardigheden. Je begrijpt verbale en non-verbale boodschappen,
speelt hier gepast op in en vraagt door bij onduidelijkheden.

Je inspireert de medewerkers, onderkent hun talenten en competenties en kunt hun
ontwikkelingsbehoeften vaststellen. Je stuurt hen bij waar nodig en geeft op een rustige manier
duidelijke aanwijzingen en tips.
Verder beschik je over goede administratieve en pc-vaardigheden en kan je vlot overweg met
softwareprogramma’s (Office 365). Je hebt bij voorkeur een diploma op bachelorsniveau en reeds een
2-tal jaar ervaring in een leidinggevende functie.

Ons aanbod:
•
•
•
•
•
•

4/5 of voltijds contract onbepaalde duur (30u-38u/week)
Indiensttreding voorzien zo snel mogelijk
Je wordt on-the-job ingewerkt en opgeleid
Een aangename en dynamische werksfeer
Gevarieerde en zelfstandige job met maatschappelijke meerwaarde
Loon volgens de geldende barema’s

Hoe solliciteren:
Voor meer inlichtingen kan je terecht bij Sarah De Meyer, coördineert activering, op 0496 50
49 43. Schriftelijk solliciteren kan tot en met 26 november 2021 (met vermelding voor welke
functie en afdeling je solliciteert en/of vermelding van ons vacaturenummer) bij voorkeur via email naar vacatures@weerwerk.be

