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.

VACATURE WERKVLOERBEGELEIDER m/v
De Sprong vzw zoekt een werkvloerbegeleider m/v voor de afdeling fietsen. Het gaat om een halftijds contract van
(on)bepaalde duur. De vaste standplaats is Mol.
Functie
-

Als werkvloerbegeleider stuur je doelgroepwerknemers aan, je leidt hen op en je motiveert hen om hun taken
kwalitatief uit te voeren.
Je coacht, stimuleert en begeleidt medewerkers in hun groei en welzijn.
Je bent medeverantwoordelijk voor de goede uitvoering van de werken in het fietsenatelier: uitvoeren van
herstellingen, fietsen opmaken, fietsen controleren, fietsen winkelklaar maken, contacten met klanten en bedrijven.
Samen met je collega werkvloerbegeleiders sta je in voor de planning, het efficiënt inzetten van de beschikbare
medewerkers en een kwalitatieve dienstverlening.
Je begeleidt het persoonlijke ontwikkelingsplan van de doelgroepwerknemers en volgt de groei van je team verder
op.
Je motiveert en stimuleert de samenwerking in het team.
Je zorgt voor de nodige administratieve opvolging en je volgt de voorraad en de bestellingen op.
Je rapporteert aan de coördinator fietsen.

Profiel
-

Als werkvloerbegeleider kan je een team aansturen, opvolgen en motiveren.
Je bent communicatief sterk en durft je verantwoordelijkheid te nemen.
Je werkt graag met je handen, hebt oog voor veilig werken en bent sociaal ingesteld.
Je kan zelfstandig, professioneel en kwaliteitsgericht werken.
Je bent bereid tot bijscholing en bij voorkeur woon je in de regio Kempen.
Je bent in het bezit van een rijbewijs B en je kan vlot werken met Office.

Pluspunten zijn
-

Je hebt ervaring als begeleider in de sociale economie of hebt een pedagogische/sociaal werk diploma.
Je bent technisch sterk en hebt ervaring met het onderhouden, maken en opbouwen van fietsen of je hebt de
interesse en de wil om dit te leren.

Wij bieden
-

Een boeiende en gevarieerde job in jouw regio
Een job waarbij mensgerichtheid en milieubewustzijn centraal staan
Een voltijds/deeltijds contract van (on)bepaalde duur
Een verloning volgens Paritair Comité 327.01 Categorie 4 (relevante anciënniteit is bespreekbaar)
Maaltijdcheques t.w.v. 5 € per dag en een hospitalisatieverzekering
De Sprong vzw stimuleert gelijke kansen en diversiteit.
Wij werven aan op basis van competenties ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of handicap

Solliciteren
We vragen je ten laatste op 10 januari 2022 te solliciteren door een gemotiveerde sollicitatiebrief met c.v. te sturen
naar De Sprong vzw t.a.v. Eva Schildermans, Vaartstraat 1, 2450 Meerhout of naar sollicitatie@desprongvzw.be t.a.v. Eva
Schildermans met vermelding “Sollicitatie”.
Geselecteerde kandidaten krijgen een uitnodiging voor een selectiegesprek. Voor inlichtingen over de functie kan je contact
opnemen met Els Vanstechelman via Els.Vanstechelman@desprongvzw.be

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

