VACATURE NR. 2019/B01
Datum: 03/01/2019
Wĳ zoeken voor

AFDELING :

VZW Buurt & Co / groep Weerwerk - Roeselare

FUNCTIE

Begeleider Buurt & Co Buurtdiensten

:

“Buurt & Co” is een buurtgericht tewerkstellingsproject met verschillende projecten die inspelen op
bestaande noden in de stad/gemeente (Roeselare, Wingene, Dentergem en Moorslede). Andere
projecten zĳn Buurtsport en Energiesnoeiers.
Buurt & Co behoort tot de groep “Weerwerk” . GroepWeerwerk biedt sociale tewerkstelling en opleiding
aan voor personen die omwille van persoons- en/of maatschappij gebonden redenen (tijdelijk) zich
moeilĳk op de reguliere arbeidsmarkt kunnen integreren (omwille van drugproblematiek, langdurige
werkloosheid, justitiële problemen, etc).
De begeleider Buurtdiensten voert met een team van een 5-tal medewerkers buurtgerichte opdrachten
uit. Hĳ is verantwoordelijk voor de coördinatie, opvolging en het begeleiden van de werkzaamheden
en de medewerkers. Hij werkt in team met andere begeleiders en met de verantwoordelijke.

Taak :
Inzake kernopdrachten
In hoofdzaak uitvoering van allerlei aanvullende diensten.
Dit omvat hoofdzakelijk groenonderhoud maar daarnaast ook kleine schilderopdrachten,
folderbedeling, klein groenonderhoud, logistieke ondersteuning bij stadsmanifestaties, enz…
Ondersteuning bieden in de planning van werkzaamheden.
Opvolgen van kwaliteit afgeleverde producten en diensten.
Meehelpen uitbouwen van het dienstenaanbod.
Inzake begeleiding medewerkers
Instructies en leiding geven aan medewerkers.
Ondersteuning bieden bĳ evaluatie van medewerkers.
Dagelijkse communiceren over werkzaamheden en de medewerkers.
Inzake administratie (na inwerkperiode en met begeleiding werkplaatsleider)
Rapporteren over werkzaamheden en de medewerkers.
Ondersteuning opmaak facturatie, opvolgen werflijsten, bestelbonnen, enz…

Plaats :
- Vertrek vanuit Kalkenstraat 14, 8800 Roeselare.

Profiel :
Hiervoor beschikt hij over een goede technische vakkennis (minimum A2 technisch diploma of
gelĳkwaardig door ervaring).
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.
Steekt enerzijds graag energie in eigen ontwikkeling en zoekt naar kansen om successen te behalen .
Anderzĳds zet hĳ het persoonlijk belang ondergeschikt aan het groepsbelang.
Beschikt bij voorkeur over een rijbewĳs BE, Heeft enkele jaren ervaring en is perfect Nederlandstalig.

Aanbod :

Contract van onbepaalde duur.
Een aangename en dynamische werksfeer.
Tal van opleidingsmogelijkheden.
Startverloning op basis van geldende barema’s.
Onmiddellijke indiensttreding.

Solliciteren:
Voor meer inlichtingen kan je terecht bij Sylvie Wybo, Coördinator – te 8800 Roeselare, Kalkenstraat
14, Gsm 0471 83 84 44.
Schriftelĳk solliciteren kan tot 15/01/2019 (met vermelding voor welke functie
en afdeling u solliciteert en/of vermelding van ons vacaturenummer) bij voorkeur via e-mail naar
vacatures@weerwerk.be

