
 

 

                                                                      
    

Heb je zin in een uitdagende job en geef je graag leiding? Ben je graag bezig met 

verschillende zaken? Zet je graag mee je schouders onder innovatieve projecten waarin 

mensen in kansarmoede centraal staan? Dan hebben wij de geknipte job voor jou. Wij zijn 

op zoek naar een geëngageerde coördinator die boeiende en waarden-volle projecten onder 

zijn of haar hoede neemt. 

Wij zijn als bedrijf uiteraard vooral gekend met onze kringwinkels, maar we investeren ook in andere 

innovatieve projecten. We creëren daarbij jobs op mensenmaat, waarin iedereen zich op zijn/haar 

eigen tempo kan ontwikkelen. Met onze projecten maken we het verschil voor onze klanten én 

tegelijkertijd werken we actief aan een duurzame toekomst.  

• Je geeft leiding aan de teams van de Energiesnoeiers en Klus en Verhuis 

o Je coördineert de dagelijkse werking en stuurt je medewerkers aan. Indien nodig 

steek je ook zelf de handen uit de mouwen. 

o Je werkt samen met je team voorstellen uit om de vastgelegde doelstellingen te 

behalen.  

o Je verzorgt de financiële rapportering van de projecten. 

• Je gaat actief op zoek naar opportuniteiten 

o Vanuit de missie en visie van de organisatie verken je pro-actief en samen met onze 

stakeholders opportuniteiten om onze werking te diversifiëren en te consolideren.  

o Je ontwikkelt die opportuniteiten zowel inhoudelijk als budgettair. 

• Je ondersteunt de operationeel directeur in het globale beleid van de organisatie.  

o Je verzorgt de communicatie die intern en extern nodig is en zet in op netwerken. 

o Je schrijft actief mee aan een businessplan dat de bakens verzet. 

o Je maakt deel uit van het stafteam van De Kringwinkel Zuiderkempen. 

• Je bent in het bezit van minstens een bachelordiploma, of gelijkwaardig door ervaring. 

• Kennis van of feeling met techniek is een pluspunt.  

• Je leert snel bij en kan probleemoplossend werken.  

• Je bent een teamspeler en je voelt je thuis in een omgeving in verandering. 

• Je bent een voorbeeldcoach en bent een voorbeeld in het leiding geven. 

• Je hebt een hart voor onze medewerkers en begrijpt de uitdagingen van sociale economie. 



• Je kan gestructureerd rapporteren en presenteren op een bevattelijke manier, aangepast aan 

je doelgroep. 

• Je bent vlot met de Microsoft 365 omgeving. 

• Je beschikt over een rijbewijs B 

• Een uitdagende job (38h/week): voltijds 

o Verloning volgens PC 327 categorie 3 

• Je salaris wordt aangevuld met extralegale voordelen, waaronder maaltijdcheques, 

fietsvergoeding, syndicale premie en personeelskorting binnen de Kringwinkel Zuiderkempen, 

toegang tot een platform met aankoopvoordelen/kortingen voor het hele gezin. 

• Plaats van tewerkstelling op onze site Kamergoor 19b in Herentals. 

• Gedeeltelijk thuiswerk is bespreekbaar maar niet afdwingbaar. 

Heb je interesse ? Stuur dan je CV en motivatiebrief naar jobs@dekringwinkelzuiderkempen.be voor 

30 september 2022. Hou alvast 5 oktober vrij in je agenda voor een mogelijk kennismakingsgesprek. 

Opstarten op korte termijn is een voordeel.  

Neem gerust contact op met: 

Johan Claes | operationeel directeur 

Johan.Claes@dekringwinkelzuiderkempen.be  

 

 

                                                                                                                  

 

Maatschappelijke zetel: Noordstraat 25/1, 2220 Heist-op-den-Berg 

015 23 73 93  www.dekringwinkelzuiderkempen.be 
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