vzw Een Open Plaats overkoepelt de Kringwinkels Open
Plaats Brugse Poort en Destelbergen en de Sociale Dienst
Open Plaats in de Brugse Poort. Vanuit de dagelijkse zorg
voor mens en milieu worden sociale, ecologische en
economische doelstellingen gerealiseerd.

Vacature werkbegeleider fietsatelier Kringwinkel Open Plaats
(voltijds, onbepaalde duur)
Jouw opdracht
Als werkbegeleider in het magazijn in de Sloepstraat (Gent) ben je verantwoordelijk voor
de fietsherstelplaats. In de begeleiding hou je rekening met de specifieke behoeften en
uitdagingen van onze doelgroep. Je werkt actief mee aan een veilige leeromgeving.
Concreet
Dagelijkse werkvloerorganisatie
- Je organiseert, optimaliseert en volgt een goede werkverdeling tussen medewerkers
met een verschillend statuut/profiel op (vrijwilligers, arbeidszorg, artikel 60,
justitiabelen).
- Je overlegt actief met andere werkbegeleiders om de verschillende activiteiten op
elkaar af te stemmen.
Kwaliteitscontrole
- Je zorgt mee voor het opstellen en implementeren van procedures ter ondersteuning
van een kwalitatieve werking (werkafspraken, prijzen van goederen …)
Leiding geven en coachen
- Je geeft leiding aan een 20-tal medewerkers, waaronder vrijwilligers en medewerkers
met een arbeidsafstand en een lage taalvaardigheid.
- Je coacht en begeleidt medewerkers met het oog op het bereiken van zowel de
organisatiedoelstellingen als individuele leerdoelen en groeikansen
- Je werkt actief mee op de werkvloer en je vervult hierin een voorbeeldfunctie.
Veilig werken
- Je volgt de veiligheidsvoorschriften voor het correct gebruik van hulpmiddelen bij het
herstellen, opslaan en transporteren van goederen nauwgezet op. Je bent bereid om
je kennis en kunde over te brengen aan de medewerkers.
Profiel
- Je hebt leidinggevende capaciteiten en een goed probleemoplossend vermogen
- Je kan planmatig en gestructureerd werken
- Je bent handig en beschikt over een ruime technische bagage: het herstellen van
fietsen kent voor jou geen geheimen.
- Je hebt ervaring met het coachen en begeleiden van medewerkers
- Je hebt een bachelor diploma – of gelijkwaardig door ervaring
- Je bent bereid tot zaterdagwerk (één zaterdag per 2 maanden)
- Je beschikt over een rijbewijs B
Aanbod
 Een voltijds contract voor onbepaalde duur, een tewerkstelling van 80% is
bespreekbaar.
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Je komt terecht in een boeiende, lerende
organisatie die werkt aan sociale en ecologische
doelstellingen.
Extra legale voordelen als maaltijdcheques en fietsvergoeding
Plaats van tewerkstelling: Sloepstraat 19, 9000 Gent (centraal magazijn Kringwinkel
Open Plaats).
Streefdatum start tewerkstelling is 15 februari 2018.

Interesse?
CV en motivatiebrief aan sollicitaties@openplaats.be en dit voor 31 januari 2018. Het 1s te
deel van de sollicitatie is gepland op 8 februari 2018.
Voor meer info over de technische aspecten van deze functie kan je terecht bij Bert Van
Assche – 0499 75 47 09 (niet op woensdag).

