VACATURE NR. 2022B14
Datum: 15/06/2022
Wij zoeken voor

Groep Weerwerk
Meewerkend teamleider industriële diensten/productiearbeid
(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.
Onze missie luidt als volgt: “Samen gaan we voluit om jou te laten groeien, zodat jij je leven en werk stevig in
handen hebt.”
Voel je je als een vis in het water in een mensgerichte en stimulerende omgeving? Wil je jouw
vaktechnische kennis delen en hiermee ook maatschappelijke meerwaarde creëren? Lees dan zeker verder!
De industriële diensten zijn naast de groendienst en renovatieploeg één van de drie afdelingen binnen Groep
Weerwerk Gent. Als meewerkend teamleider ben je mee verantwoordelijk voor de coördinatie, opvolging en het
begeleiden van de werkzaamheden en medewerkers binnen de industriële diensten Gent. Je werkt samen met
andere begeleiders en rapporteert aan de werkplaatsleider die de eindverantwoordelijkheid draagt.

Jouw taken:
•
•
•
•
•
•

Je voert in hoofdzaak alle buitenopdrachten (productiearbeid ter plaatse bij klanten,
reinigingsopdrachten, verhuisopdrachten,…) uit, waarbij je zelf ook actief meewerkt.
Je biedt ondersteuning in de planning van werkzaamheden van de ploegen. Je zorgt voor de opvolging
van de kwaliteit van de afgeleverde producten en diensten.
Je bent het eerste aanspreekpunt voor externe klanten.
Je helpt actief mee aan de groei van onze medewerkers, rekening houdend met hun individueel af te
leggen traject.
Je geeft leiding aan en begeleidt deze medewerkers met als doel hun competenties in kaart te brengen
en verder te ontwikkelen.
Je communiceert/rapporteert over de werkzaamheden en de medewerkers. Je biedt ook ondersteuning
bij het evalueren van onze werknemers.

Plaats:
Gaardeniersweg 80, 9000 Gent

Jouw profiel:
•

Je kan planmatig, gestructureerd en professioneel werken.
organisatorische en communicatieve vaardigheden.

•

Je bent klantgericht en weet de wensen en behoeften van de klant te onderzoeken, rekening houdend met
de visie en doelstellingen van de eigen organisatie. Kwaliteit draag je hoog in het vaandel.

•

Je weet vertrouwelijke informatie te beschermen, maar weet ook nuttige kennis en ervaring te delen met
het team.

•

Je onderkent de competenties en talenten van de medewerkers, maar weet hen ook bij te sturen door op
een rustige manier tips en aanwijzingen te geven op werk en gedrag.

•

Goede technische vaardigheden zijn een meerwaarde. Verder ben je goed Nederlandstalig en beschik je
over een rijbewijs B. Ervaring in een gelijkaardige functie is een pluspunt, maar geen vereiste.

Je

beschikt

hiervoor

over goede

Ons aanbod:
•

Een voltijds contract (38u/week)

•

Onmiddellijke indiensttreding

•

Een aangename en dynamische werksfeer

•

Tal van opleidingsmogelijkheden

•

Verloning op basis van geldende barema’s

Hoe solliciteren:
Voor meer inlichtingen kan je terecht bij Kevin Van de Vijver, coördineert Weerwerk Gent, op 0494/53.71.12.
Schriftelijk solliciteren kan tot en met 07/07/2022 (met vermelding voor welke functie en afdeling u solliciteert
en/of vermelding van ons vacaturenummer) bij voorkeur via e-mail naar vacatures@weerwerk.be

