Voor ViTeS Maatwerkbedrijven in Vilvoorde, zoeken we een

Meewerkend teamcoach logistiek De Kringwinkel (m/v/x)
Breng jij je oude kledij naar De Kringwinkel in je buurt? Of hou je van snuisteren in een Kringwinkel? Dan werk je mee aan een
sociaal tewerkstellingsproject.
Wil je graag je meer engageren voor dit project? Wil jij je medewerkers de kans geven om zich te ontplooien en elke dag hun
competenties, on-the-job, te versterken?
Een greep uit het takenpakket van een teamcoach
- Je staat in voor de opstart, opvolging en begeleiding van en de voortdurende ontwikkeling van de medewerkers. Je
werkt hiervoor nauw samen met je collega’s van de trajectbegeleidingsdienst.
- Je zorgt voor de vlotte werking van de dispatch, het plannen van intern transport tussen de verschillende vestigingen
en Kringwinkels en de werking van het magazijn.
- Je gaat vlot naar een plan B als je originele planning niet kan door gaan.
- Je zorgt ervoor dat het werk veilig, efficiënt en gestructureerd verloopt, met oog voor orde en netheid.
Kan je je vinden in dit profiel?
Het geeft je energie om een groep medewerkers te leiden, te begeleiden en te motiveren.
Je gaat graag op zoek naar de balans tussen het sociale en het economische in je job.
Plannen, organiseren en oplossingen zoeken voor onverwachte situaties maken de dag voor jou boeiend.
Discretie en een sterk inlevingsvermogen helpen je om de medewerkers van je team te begrijpen.
Je bent sociaal en kan vlot en helder communiceren.
Je neemt initiatief, houdt van afwisseling en kan zowel zelfstandig als in team werken.
Je bent een doener en steekt graag ook zelf de handen uit de mouwen.
Je kan de nodige competenties aantonen op basis van ervaring of diploma Bachelor niveau.
Ons aanbod
- Voltijdse tewerkstelling onbepaalde duur.
- Werkgever: vzw Televil
- Loon volgens sectorbarema. PC 327.01. (Cat.3 of 4 - afhankelijk van diploma en ervaring)
- Maaltijdcheques: € 5.88 nominale waarde.
- Hospitalisatieverzekering na 6 maanden tewerkstelling.
- Fietsvergoeding, terugbetaling woon-werkverkeer volgens CAO.
Een werkomgeving:
o Met enthousiaste collega’s.
o Waar veiligheid, efficiëntie, rendabiliteit en zorg centraal staan.
o Die streeft naar kwaliteit vanuit een maatschappelijke meerwaarde.
Is deze functie je op het lijf geschreven?
Stuur CV en motivatiebrief naar vacatures@vites.be. Nog vragen? 0491/891725.
Kandidaten worden niet enkel geselecteerd op basis van diploma. Competenties, vaardigheden en fit in het team spelen ook
zeker een rol .

