
                                                                   

 samen werken samen groeien 

 

 

 

ViTeS Maatwerkbedrijven in Boortmeerbeek zoekt een 

Teamleider sorteerafdeling De Kringwinkel (m/v/x) 

 

De Kringwinkel: je zet er je gebruikte spullen af. Je koopt er je tweedehandse wasmachine. Of je 

snuistert er naar hip en retro.  

Maar wist je dat je er ook een uitdagende baan vindt?  

Vandaag in de kijker: de job van teamleider.   

Jouw nieuwe wereld? Het sorteercentrum in Boortmeerbeek. Hier werk je mee aan een duurzame 

wereld en geef je leiding en begeleiding aan een bijzonder team. Want al onze medewerkers hebben 

een verhaal.  Jij brengt die verhalen samen in ons sociaal tewerkstellingsproject. 

Jouw taken 

Een goed draaiende sorteerafdeling textiel. Daarvoor zet je echt alles op alles.  

- Je bezorgt je medewerkers werk op maat. Wie doe wat, waar en wanneer? Samen met je 

collega’s van de trajectbegeleidingsdienst puzzel je de gepaste begeleiding in elkaar. 

- Je stroomlijnt de verwerking van textiel tweedehandsgoederen naar onze winkels. Alles 

krijgt een mooie plaats en een voordelige prijs. 

- Je zorgt ervoor dat het werk veilig, efficiënt en gestructureerd verloopt. Resultaat? Goedgevulde 

rekken en een stralende glimlach bij iedereen. 

- Je staat tussen je mensen en zorgt voor een coaching on-the-job. 

- Je bent verantwoordelijk voor de administratie: de puntjes op de i. 
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Jouw profiel 

Je bent geen doordeweekse teamleider. Het verschil?  

Dat merken we aan je enthousiasme. En ook aan die positieve, kritische houding waarmee je al je 

taken uitvoert. Je maakt ook indruk met je discretie en empathie. In klare taal communiceer je met 

je medewerkers.  

Als een faire teamspeler motiveer je je mensen om elke dag opnieuw hun beste beentje voor te 

zetten. Net zoals je dat zelf doet. Want je bent een doener en steekt graag de handen uit de mouwen, 

zelfstandig én in teamverband. Je bent ook nog eens een kei in planning. En loopt het ergens toch 

nog wat vierkant? Dan schakel je vlot naar plan B. Want voor elk probleem bestaat er een oplossing. 

Zo pragmatisch ben je wel.  

Kun je al die competenties aantonen met jouw ervaring of een bachelorsdiploma? Dan kijken we uit 

naar je sollicitatie en dan heb je al een voet in huis in De Kringwinkel.  

Jouw toekomst 

Je bent zeker van je toekomst: je krijgt een voltijds contract van onbepaalde duur.  

Je gaat volop voor je toekomst in een dynamische omgeving, waarin veiligheid, efficiëntie, rentabiliteit 

en zorg centraal staan. 

Je wilt samenwerken met enthousiaste collega’s, die net zoals jij streven naar een maatschappelijke 

meerwaarde. 

Je wordt graag beloond met een aantrekkelijk salarispakket: 

 loon volgens sectorbarema PC 327.01, cat. 3 of 4, afhankelijk van diploma en ervaring 

 maaltijdcheques 

 hospitalisatieverzekering na 6 maanden tewerkstelling 

 fietsvergoeding 

 terugbetaling woon-werkverkeer volgens cao 

Is dit jou op het lijf geschreven?  

Solliciteer dan meteen: stuur je cv en motivatiebrief naar vacatures@vites.be.  

Nog vragen? Bel 0491 891725.  

mailto:vacatures@vites.be

