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De Kringwinkel ’t Vierkant VZW is een maatwerkbedrijf dat tewerkstellings- en ontplooiingskansen biedt aan 

personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Wij zetten zeer sterk in op hergebruik van goederen, dit 

door goederen een tweede leven te schenken en deze aan voordelige prijzen aan te bieden. Wij zijn actief in de 

regio Geraardsbergen – Herzele – Ninove – Liedekerke. Om onze medewerkers optimaal te ondersteunen zijn wij 

opzoek naar m/v: 

 

 

De Kringwinkel ’t Vierkant biedt arbeid om maat voor personen die (nog) niet op het reguliere arbeidscircuit 

terecht kunnen. Om werk op maat te kunnen bieden hebben wij naast onze werkvloer begeleiders een sociale 

dienst die de medewerkers ondersteunt in hun tewerkstellingstraject en hen helpt in een eventuele doorstroom 

naar het reguliere arbeidscircuit. Jouw verantwoordelijkheden als medewerker van de sociale dienst situeren 

zich binnen volgende resultaatsgebieden: 

▪ Ondersteunen bij het opstellen en opvolgen van concrete doelen vanuit het persoonlijke 

ontwikkelingsplan van de client. 

▪ Ondersteunen bij het voorbereiden en voeren van evaluatiegesprekken. 

▪ Opvolgen van dagelijkse werking samen met de werkvloerbegeleiders. 

 

 

Jouw basis houding stemt overeen met de visie en missie van De Kringwinkel ’t Vierkant: je handelt vanuit een 

respectvolle grondhouding en een inclusieve visie. Dit uit zich zoals bij iedere medewerker binnen de Kringwinkel 

’t Vierkant in de kerncompenties: samenwerken, diversiteit, verantwoordelijkheid en kwaliteit. 

Als medewerker van de sociale dienst werk je zelfstandig, neem je initiatief en kan je plannen en organiseren. 

Anderzijds ben je ook een teamplayer en communicatief naar collega’s. Je kan overweg met de PC, e-mail en de 

verschillende MS office pakketten. Je beschikt over een sociaal-agogisch diploma op een bachelor niveau. Je hebt 

ervaring in het voeren van gesprekken zoals POP- of evaluatiegesprek. Je bent in het bezit van een rijbewijs B. 

 

 

▪ Halftijdse job (19u) 

▪ Tijdelijk contract (met optie vast) 

▪ Loon volgens anciënniteit (barema paritair comité 327.01, categorie 4) 

▪ Maaltijdcheques 

▪ Hospitalisatieverzekering 

 

Stuur jouw sollicitatiebrief en CV via e-mail naar nele@tvierkant.be Wij verzekeren een vlotte en vertrouwelijke 

aanpak van uw kandidatuur. Meer info over De Kringwinkel ’t Vierkant kan je vinden op onze website of 

facebookpagina.  

https://www.dekringwinkel.be/   

 

   https://www.facebook.com/kringwinkel.tvierkant/ 
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