Vzw tAlternatief is een sociale onderneming die actief is binnen de sociale economie, met een
erkenning lokale diensteneconomie in de regio Zuid West-Vlaanderen. Als werkervaringsfabriek willen
we met en voor mensen waardevolle jobs creëren die inspelen op de persoonlijke situatie en bovendien
tegemoet komen aan maatschappelijke noden. We bieden deze tewerkstelling aan met de nodige
aandacht en zorg voor diverse profielen en statuten. Vzw tAlternatief maakt deel uit van de
netwerkorganisatie Groep Ubuntu. Om het team te versterken en onze werking verder uit te bouwen
zijn we op zoek naar een enthousiaste:

Werkvloerbegeleider (m/v)
FUNCTIEOMSCHRIJVING
Vzw tAlternatief wil, via een talentgerichte benadering en een alternatief aanbod van werk, mensen activeren. Mensen kansen
geven om te ontwikkelen, te leren, creëren, realiseren en sociale contacten te leggen zijn hierin essentieel. Als werkervaringsfabriek
worden de krachten gebundeld en wordt er ingezet op een doelgroep- en dienst overschrijdende samenwerking. We bieden een
ruim en divers aanbod op vlak van patrimoniumbeheer, groendonderhoud, kluswerk, was- en strijkwerk. Bovendien beschikken we
ook over een atelierwerking voor mensen met een (vermoeden) van een beperking en/of kwetsbare mensen.
Als werkvloerbegeleider sta je in voor het aansturen en begeleiden van een groenploeg, de medewerkers zijn mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt. Gedurende de wintermaanden begeleid en stuur je ook een klusploeg aan. Dit zijn jouw taken en
verantwoordelijkheden:








Coachen en ondersteunen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, het opvolgen van hun POP (persoonlijk
ontwikkelingsplan)
Instaan voor de dagdagelijkse operationele werking
Prioriteiten stellen in de planning, bijsturen waar nodig
Verdelen, voorbereiden en opvolgen van taken
Onderhouden van materiaal en melden van defecten
Communicatie met de klant
Actief meewerken met de ploeg

COMPETENTIEPROFIEL
Je wil werken in een organisatie met een maatschappelijke meerwaarde en een sociale impact waar diversiteit als een rijkdom
beschouwd wordt en waar de mens centraal staat. Jouw basishouding stemt overeen met de visie en de kernwaarden van vzw
tAlternatief en Groep Ubuntu: je handelt vanuit een emancipatorische grondhouding en een holistische en inclusieve visie.
Als werkvloerbegeleider werk je zelfstandig, neem je initiatief en kan je plannen en organiseren. Je bent een gedreven persoon en
straalt dit ook uit naar je teamleden. Je motiveert en coacht medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, je maakt een POP
op en hebt inzicht in hun talenten en groeimogelijkheden. De nadruk ligt op het verwerven van competenties in functie van
doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt.
Je hebt aandacht voor veiligheid, orde en netheid. Je hebt een sterk probleemoplossend vermogen en bent erg klantgericht. Je bent
graag actief buiten bezig en beschikt over een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Je bent technisch sterk in groenonderhoud en
combineert je kennis met een praktische aanpak. Daarnaast ben je een handige harry en kan je vlot overweg met verschillende
machines. Bovendien ben je een echte teamplayer en streef je naar een gemeenschappelijk doel en goede relaties binnen het team.
Je beschikt over een diploma tuinbouw of enkele jaren werkervaring in het groenonderhoud binnen de privésector. Je hebt algemene
technische kennis en kan werken met diverse machines. Ervaring in het ondersteunen van mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt is een meerwaarde. Je kan overweg met de PC en bent in het bezit van een rijbewijs B, BE is een pluspunt.

ONS AANBOD




Voltijds contract van onbepaalde duur met verloning volgens barema in paritair comité 329.01, inclusief maaltijdcheques van
€ 4,40. We voorzien een snelle opstart.
Tewerkstelling in een vooruitstrevende en groeiende organisatie met een warme werksfeer en in een leuk team van collega’s.
Ontwikkelingsmogelijkheden door een uitgebreid HR-, vormings- en loopbaanbeleid.

SOLLICITEREN
Stuur jouw sollicitatiebrief en CV met vermelding van de vacature vóór 22/08/2021 via
faustine.vanderbeke@groepubuntu.be. Wij verzekeren een vlotte en vertrouwelijke aanpak van jouw kandidatuur.
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