
  

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

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. 

Medewerker fietspunten 
Voor onze vestiging te Mol zijn we op zoek naar een medewerker voor de fietspunten. Het gaat om een voltijds contract van bepaalde 
duur met optie vast na een positieve inwerkperiode. Een halftijds contract of contract 4/5de behoort ook tot de mogelijkheden. De vaste 
standplaats is Mol, met verplaatsingen naar de fietspunten in Mol, Geel of Herentals. 
 
Functie:  

De fietspunten zijn een onderdeel van de afdeling Techniekmakers. Waarbij zij zorgen voor het onderhoud en herstellingen in Mol en op 
locatie. We zijn op zoek naar een medewerker die op termijn zelfstandig aan de slag kan in een fietspunt (Mol, Geel of Herentals). 
Reizigers kunnen er terecht voor basis fietsherstel, ontlenen van blue bikes en fietsverhuur. Je staat ook in voor de netheid van de 
stationsomgeving. Op andere momenten doe je fijn technisch werk in het atelier of kan je worden ingezet op een andere afdeling van De 
Sprong. 

- Uitvoeren van kleine herstellingen aan fietsen van treinreizigers 
- Onderhoud van de fietsenstallingen en stationsomgeving 
- Klanten verder helpen (abonnementen, verhuur, herstellingen,..) 
- Je kan ingezet worden in het technische atelier of in een andere afdeling van De Sprong. 

Profiel 

- Je bent klantvriendelijk en je zorgt ervoor dat klanten terug komen naar je fietspunt 
- Je werkt graag met je handen 
- Je kan zelfstandig en nauwkeurig werken 
- Je bent een doorzetter en zit er niets mee in om alleen te kunnen zijn 
- Je bent gemotiveerd om bij te leren 
- Je respecteert de veiligheidsvoorschriften 
- Je bent geïnteresseerd in het sleutelen aan fietsen, heb je enige voorkennis in fietsen of metaal of techniek, dan is dit een 

pluspunt. 
- Je voldoet aan de voorwaarden voor een maatwerkbedrijf 
- Het is een meerwaarde mocht je een rijbewijs hebben. 

Wij bieden 

- Een opleiding in het technische atelier. 
- Daarna ga je zelfstandig aan de slag in de fietspunten, waar je alleen werkt op locatie 
- Binnen een vastgelegde structuur kan je je eigen invulling geven aan de job 
- Een boeiende en gevarieerde job in de regio 
- Een job waarbij duurzaamheid, groei en welzijn centraal staan 
- Een voltijds/halftijds contract van bepaalde duur (met grote kans op verlenging) 
- Een verloning volgens Paritair Comité 327.01 en met een aantrekkelijk verlofstelsel 
- Een hospitalisatieverzekering na 3 maanden dienst, ecocheques, verplaatsingsvergoeding en werkkledij 
- Afwisselende werkrooster: 7u tot 15u30 of 10u tot 18u30, met opbouw van extra verlofdagen 

Solliciteren 

We vragen je te solliciteren door een gemotiveerde sollicitatiebrief met C.V. te sturen naar: els.vanstechelman@desprongvzw.be of via 
post naar De Sprong vzw – T.a.v. Els Vanstechelman, Sint-Appolonialaan 194, 2400 Mol. 
 
 
Geselecteerde kandidaten krijgen een uitnodiging voor een selectiegesprek.  
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