
 

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 MAATWERKCOACH MILIEUMAKER 
De Sprong vzw zoekt een maatwerkcoach Milieumaker (m/v) voor de afdeling Backcup (herbruikbare bekers) en de 
afdeling Recyclage. Het gaat om een voltijds contract van (on)bepaalde duur. De vaste standplaats is Vaartstraat 1 te 
Meerhout (Backcup) en Hagelberg te Olen (Recyclage). 
 
Enkele dagen per week wordt je ingezet als maatwerkcoach in de afdeling Backcup. Hier wassen en verhuren wij 
herbruikbare bekers zowel voor externe partners als voor organisaties, jeugdbewegingen en gemeentebesturen. De andere 
dagen ben je aan de slag als maatwerkcoach in de afdeling Recyclage, waarbij je een team van doelgroepmedewerkers 
ondersteunt in hun dagdagelijkse taken. 
 
Functie 

- Als maatwerkcoach stuur je doelgroepwerknemers aan en je motiveert hen om hun taken kwalitatief uit te voeren. 
Dit doe je door hen te begeleiden en te coachen met oog voor hun groei en welzijn. 

- Je bent medeverantwoordelijk 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 bent verantwoordelijk voor de logistieke en administratieve werking van de Backcupafdeling. Je controleer en 

volgt de bestellingen op en zorgt voor een correcte rapportering. 
- Je rapporteert aan de coördinator Milieumaker 

Profiel 

- Als maatwerkcoach kan je verschillende teams 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 goed in het organiseren van werkopdrachten en dit op een ordelijke en overzichtelijke manier 

 
Pluspunten zijn 
 

- Je hebt een eerste ervaring als begeleider in de sociale economie achter de rug. 
- Je hebt technische machinekennis of inzicht. 
- Je hebt een rijbewijs B en een heftruckrijbewijs. 

 
 
 
 
 



 
  

 
 

Wij bieden 

- Een boeiende en gevarieerde job in jouw regio 
- Je werkt in een filevrije omgeving 
- We bieden een job aan in een groeiende onderneming. 
- Een job waarbij mensgerichtheid en milieubewustzijn centraal staan 
- Een voltijds contract van (on)bepaalde duur, met een aantrekkelijk verlofstelsel. 
- Een verloning volgens Paritair Comité 327.01 Categorie 4 (relevante anciënniteit is bespreekbaar) 
- Maaltijdcheques t.w.v. 5 € per dag en een hospitalisatieverzekering 

Solliciteren 

Solliciteren kan door een gemotiveerde sollicitatiebrief met c.v. te sturen naar eva.schildermans@desprongvzw.be. 
Voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen met Eva Schildermans (0494 54 89 39 of 
eva.schildermans@desprongvzw.be ) 
 
 

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