Trajectbegeleider
sociale dienst
werving & selectie
1 VTE
Ben je positief ingesteld, gebruik je heldere en klare taal, heb je een goeie
portie aanpassings- en doorzettingsvermogen? Super, dan hebben wij de
geknipte job voor jou!
Onze Sociale Dienst is gecentraliseerd in Herentals, Lierseweg 132. Je zwermt echter uit
naar de verschillende afdelingen.

Dit ben jij
Je hebt een hart voor onze medewerkers
Je bent een organisatietalent en werkt gestructureerd
Je bent een krak in plannen en rapporteren
Leiding nemen in gesprekken is je 2e natuur

Je deinst niet terug voor moeilijke gesprekken en kan bemiddelen bij onenigheid
Je krijgt energie van het onderhouden van contacten met onze externe partners
Je hebt een rijbewijs B en beschikt over een eigen vervoermiddel
Je hebt een bachelor diploma in een humane richting of gelijkwaardige kennis of ervaring

Dit doe jij
Als verantwoordelijke voor centrale werving en selectie:
Bouw je een duurzaam netwerk uit met externe partners én interne collega’s.
Beheer je de vacatures en onderneem je de nodige acties voor een optimale
personeelsbezetting. (bv job dagen organiseren)
Zorg je voor een eerste screening en voer je de selectiegesprekken.
Overleg je met de verantwoordelijken van de afdelingen over potentiële kandidaten.
Verzamel je personeelsinfo voor het opmaken van contracten.
Als trajectbegeleider:
Zorg je mee voor een warm onthaal tijdens de onthaaldagen.
Bereid je de gesprekken voor en handelt deze administratief af.
Doe je aan begeleiding van onze medewerkers vanuit een coachende rol. Je zorgt samen met
je collega leidinggevenden voor een positief effect op de talentontwikkeling van onze
medewerkers. Je kan de obstakels die onze medewerkers ervaren, omzetten in leerdoelen op
maat van de medewerker en zijn werkplek.
Ben je betrokken bij het nieuwe HR-beleid en ga je hier constructief mee aan de slag.
Heb je kennis van de sociale kaart en kan je onze medewerkers doorverwijzen bij sociale- of
zorgnoden.
Neem je deel aan teamvergaderingen. Je bespreekt er kennis en ervaringen van dossiers én
adviseert, indien nodig, de afdeling.

Dit bieden wij
Een uitdagende job binnen een nieuw team.

Een voltijds contract (38 u) van bepaalde duur. Na positieve evaluatie wordt dit omgezet
in een contract onbepaalde duur. De lonen zijn bepaald volgens het paritair comité van de
maatwerkbedrijven nl. PC 327.01. Als trajectbegeleider word je ingeschaald in categorie 4.
-

•
•
•
Je salaris wordt aangevuld met een aantal extralegale voordelen, waaronder een extra
syndicale premie, een septemberpremie. Maaltijdcheques om de innerlijke mens te
versterken. We denken ook aan gezondheid en milieu, vandaar de fietsvergoeding en de
personeelskorting binnen de Kringwinkel Zuiderkempen. Wil je een aankoop doen of
tijdens je vrije tijd op uitstap met het gezin? Ypu-P! Dan heb je toegang tot dit platform
met aankoopvoordelen/kortingen voor uitstappen met of aankopen voor het hele gezin.

Enthousiast?… zo maak je kans op een plaats binnen ons team!
Mail voor 4 september je CV en motivatie naar jobs@dekringwinkelzuiderkempen.be. Hou alvast
dinsdag 13 september overdag vrij in je agenda voor een mogelijk sollicitatiegesprek!

Nog vragen?
Mail dan naar Leen.Dierckx@dekringwinkelzuiderkempen.be

