De Sprong is een, door de Vlaamse overheid erkend, Kempisch maatwerkbedrijf waar tewerkstelling op maat kansen creëert voor
iedereen met een erkende afstand tot de reguliere arbeidsmarkt.
Deze kansen worden gecreëerd door samen met de medewerkers hun talenten te (h)erkennen en te ontwikkelen, waardoor zij een
sterkere positie verwerven op de arbeidsmarkt en in de samenleving.

Technieker groenonderhoud met een passie voor
mensen
Voor onze vestiging te Meerhout zijn we op zoek naar een technieker groenonderhoud met passie voor techniek en
mensen. Het gaat om een voltijds contract van bepaalde duur met kans op verlenging.
De vaste standplaats is Meerhout.
Functie
-

Je staat in voor het kwalitatief uitvoeren van herstellingen aan klein gemotoriseerd materiaal, stoommachines,
grasmaaiers en kleine technische mankementen aan ons wagenpark.
Je organiseert zelf de opvolging van het te herstellen materiaal en kan hiervan de prioriteit voor het gebruik op de
werkvloer snel inschatten.
Je bent een spilfiguur op de werkvloer, je kan snel inschatten wat de arbeiders nodig hebben om hun job naar
behoren uit te voeren. Ook hier kan je bijzaak van hoofdzaak onderscheiden.
Je kan structurerend/ondersteunend werken naar onze doelgroep.
Je vormt een tandem met je directe verantwoordelijke, je rapporteert en bespreekt nodige aankopen met
hem/haar.
Samen met je collega’s begeleiders ben je verantwoordelijk voor het reilen en het zeilen van de groendienst.
Het schrikt je niet af om mee in te springen in het groenonderhoud. Je kan hierbij een team van arbeiders
aansturen en begeleiden.

Profiel
-

Je bezit een zeer brede technische bagage (sterk aanbevolen: een opleiding in de mechanica)
Het schrikt je niet af om stoommachines/grasmaaiers te maken en te leren ontleden.
Je beschikt over geduld en een coachende begeleidingsstijl.
Je weet orde en vakkundigheid te combineren met enthousiasme en sociale vaardigheid.
Je maakt deel uit van het team groenonderhoud.
Je weet van aanpakken en staat sterk in je schoenen.
Je bent steeds bereid tot bijleren en je durft je eigen kunnen onder de loep nemen.
Je denkt mee in het grotere geheel van een hele groendienst zodat zowel arbeiders, begeleiders en coördinator
efficiënt kunnen werken.

De Sprong vzw stimuleert gelijke kansen en diversiteit.
Wij werven aan op basis van competenties ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of handicap

Wij bieden
-

Een boeiende en gevarieerde job in jouw regio
Een job waarbij duurzaamheid, groei en welzijn centraal staan
Een voltijds contract van bepaalde duur (met kans op verlenging)
Een verloning volgens Paritair Comité 327.01 Categorie 4 (relevante anciënniteit is bespreekbaar)
Maaltijdcheques t.w.v. 5 € per dag en een hospitalisatieverzekering

Solliciteren
We vragen je ten laatste op 29 januari 2021 te solliciteren door een gemotiveerde sollicitatiebrief met C.V. te sturen
naar Ann Proost: ann.proost@desprongvzw.be .
Geselecteerde kandidaten krijgen een uitnodiging voor een selectiegesprek.
Voor inlichtingen over de functie kan je contact opnemen met Ann Proost, coördinator groenonderhoud, tel: 0487 82 38 19
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