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.

COÖRDINATOR GROEN
De Sprong vzw zoekt voor de afdeling groenonderhoud een coördinator Groen ter versterking van het managementteam.
Functie
-

-

-

-

Coördinatie van de afdeling groenonderhoud
o Coördineren van de sites Meerhout – Noorderkempen, opvolging en planning van de activiteiten
o Kwaliteitsbewaking en verdere uitbouw van de werking.
o Overleggen met en rapporteren aan externe partners i.v.m. opdrachten en uitvoering.
Uitkijken naar opportuniteiten voor het aantrekken van nieuwe opdrachten
o Uitkijken of er zich opportuniteiten of ontwikkelingen voordoen om nieuwe opdrachten/activiteiten te
ontwikkelen binnen de afdeling.
o Uitbouwen van een netwerk met huidige en potentiële partners
o Vertegenwoordigen van het maatwerkbedrijf op externe overlegmomenten, bijscholingen of infodagen.
Inspireren, coachen en opvolgen van het team en de medewerkers
o Coachen, motiveren en inspireren van begeleiders via o.a. regelmatige gesprekken en
teamvergaderingen.
o Evalueren, op regelmatige tijdstippen via o.a. ontwikkelingsgesprekken, van de prestaties van
medewerkers en zo nodig bijsturen.
o Het traject van de doelgroepwerknemers opvolgen
Strategisch bewaken en bouwen aan de groei van De Sprong
o Bewaken en opvolgen van het budget, opstellen van de afdelingsbegroting
o Offertes/bestekken/aanbestedingen uitwerken en opvolgen
Rapportering aan de directie

Profiel
-

Kennis van en kunnen toepassen van coaching- en leidinggevende technieken
Je hebt een eerste ervaring rond het opmaken en/of opvolgen van budgetten
Je beschikt over de nodige vakbekwame kennis en competenties en kan deze overbrengen aan de medewerkers
Sterke communicatieve vaardigheden, zowel voor interne als voor externe communicatie.
Stressbestendig en zelfstandig kunnen werken
Vlot overweg kunnen met courante software
Je bent in het bezit van een rijbewijs B
Je woont in de regio Kempen

Pluspunten zijn
-

Je hebt ervaring in de sociale economie of kennis van tewerkstellingsmaatregelen
Je hebt een bachelor of master diploma of kunt door ervaring de nodige competenties aantonen

Wij bieden

-

Een boeiende en gevarieerde job met de nodige ruimte om je functie op een persoonlijke manier in te vullen.
Een job waarbij welzijn, groei en duurzaamheid centraal staan.
Een voltijds contract van onbepaalde duur (4/5de tewerkstelling is mogelijk)
Een verloning volgens Paritair Comité 327.01
Maaltijdcheques, ecocheques, hospitalisatieverzekering, forfaitaire vergoedingen en een mooi verlofpakket

Solliciteren
We vragen je ten laatste op 16 januari 2022 te solliciteren door een gemotiveerde sollicitatiebrief met c.v. te sturen
naar De Sprong vzw t.a.v. Eva Schildermans, eva.schildermans@desprongvzw.be
Voor meer informatie over de functie kan je eveneens contact opnemen met Eva Schildermans via mail. Geselecteerde
kandidaten krijgen een uitnodiging voor een selectiegesprek dat plaats zal vinden in de week van 17-21 januari.
De Sprong vzw stimuleert gelijke kansen en diversiteit.
Wij werven aan op basis van competenties ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of handicap

