
 

 

Vestiging Heist-op-den-Berg/Putte 
 

VACATURE 
 

Onze organisatie is actief in de Zuiderkempen. We stellen mensen te werk met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. 

De activiteiten van onze organisatie zorgen er ondermeer voor dat herbruikbare goederen gered 

worden van de afvalberg en een tweede kans krijgen.  

Door deze activiteiten garandeert De Kringwinkel Zuiderkempen de tewerkstelling van heel wat 

kansengroepen.  

 

1 jobstudent werkbegeleider Kringwinkel (m/v): Juli 

1 jobstudent werkbegeleider Kringwinkel (m/v): Augustus 

 

 

Studenten bachelor:  

Menswetenschappen, Ortho, Ergo, Maatschappelijk Werk, Logistiek, … 

 

Verantwoordelijkheden: 

 De student werkbegeleider is medeverantwoordelijk voor de in- en uitgaande 

goederenstroom in de  winkel en magazijnen, waarbij de focus vooral ligt op de productie-

omgeving in de magazijnen en het interne containerpark. 

 De student werkbegeleider is medeverantwoordelijk voor de persoonlijke en technische 

begeleiding in de winkel en magazijnen  

 Opvolging van de inkomende en uitgaande goederen in de winkel en 

magazijnen 

 Ervoor instaan dat deze goederenstroom op elk moment vlot verloopt 

 Een correcte en volledige goederenregistratie onderhouden 

 Het aansturen van de werking in de winkel en magazijnen 

 Voor de dagelijkse en algemene taken heeft de student werkbegeleider een ploeg van 

laaggeschoolde werknemers onder zijn/haar begeleiding.  

Dit met ondersteuning van de vaste Werkbegeleiders binnen de regio. 

 De student werkbegeleider wordt op zijn/haar beurt ondersteund door zijn/haar collega 

werkbegeleiders, en legt verantwoording af aan de stafmedewerker van de site. 

 

Taakomschrijving: 

 Actief meewerken op de werkvloer, met een duidelijk ondersteunende rol naar de 

medewerkers toe.  

 Opstellen werkverdeling voor zijn/haar team 

 Aanleren van technische vaardigheden aan de medewerkers. 

 Overleg met team werkbegeleiders en stafmedewerker om de verschillende activiteiten op 

elkaar af te stemmen. 

 Een structurele organisatie van alle magazijnactiviteiten uitbouwen en onderhouden. 

 

Profiel: 

 U bent iemand die de handen uit de mouwen steekt. 

 U hebt voeling met de werknemers in een sociaal-economie bedrijf. 

 U beschikt over communicatieve en educatieve vaardigheden. 

 U kan zowel zelfstandig taken uitvoeren als in team functioneren. 

 

 



Voorwaarden: 

 Student Bachelor: Menswetenschappen, Ortho, Ergo, Maatschappelijk Werk, Logistiek, … 

 U bent mobiel 

 

Procedure: 

Voor de job van Juli 
- Stuur uw sollicitatiebrief voor 21/6 naar jobs@dekringwinkelzuiderkempen.be 

Voor de job van Augustus 

- Stuur uw sollicitatiebrief voor 12/7 naar jobs@dekringwinkelzuiderkempen.be 
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