
 
 

ViTeS verenigt als belangrijke actor in de sociale economie het beste van 9 rechtspersonen in één personele unie. Samen 
bouwen we een duurzame organisatie uit met aandacht voor deugdelijk bestuur en financiële gezondheid. We 

ontwikkelen en verbeteren onze kwaliteitsvolle dienstverlening en onze coachende ondersteuning van de medewerkers. 

 
Voor vzw Mivavil, met standplaats in Vilvoorde (Olmstraat) zoeken we een voltijdse  

 

    Werkleider Productie-Ateliers (M/V) 
 

Doel van de functie 
De Werkleider Productie-ateliers van Mivavil staat in voor de praktische organisatie van de werkvloer in functie van de 
productie en voor de aansturing van medewerkers. Hij/zij rapporteert aan de Directeur Operaties.  
 
Een greep uit je takenpakket 

- Je organiseert in nauwe samenwerking met je collega-werkleiders de dagdagelijkse productie. Je zorgt ervoor dat 
de geplande productievolumes tijdig worden gerealiseerd. 

- Je begeleidt en ondersteunt je team en staat samen met hen in voor de opdrachten van onze klanten.  
- Je zorgt dat de medewerkers werk op maat krijgen, zich permanent kunnen ontwikkelen en zich betrokken 

voelen.  
- Je houdt het veiligheids-, service-, en kwaliteitsniveau hoog. 
- Je werkt zowel op de site in de Olmstraat als extern op enclave. 
- Je bent verantwoordelijk voor een correcte administratie.  

 
Je Profiel  

- Je hebt een Bachelorsdiploma of gelijkwaardig door ervaring. 
- Je hebt de sociale vaardigheden om een groep medewerkers te leiden, te begeleiden en te motiveren. 
- Je beschikt over de nodige administratieve vaardigheden en bent vertrouwd met MS Office toepassingen. 
- Je bent vlot en helder in communicatie en sterk in organiseren.  
- Je neemt graag initiatief, bent flexibel en stressbestendig en houdt van afwisseling. 
- Je bent zelfstandig, maar je kan ook goed in team werken. 
- Je bent loyaal, leergierig en hebt zin voor verantwoordelijkheid. 
- Je hebt een rijbewijs B. 

 
Ons Aanbod 

- Loon volgens PC 327.01 (indien Bachelor of EVC attest cat.3, anders cat.4) 
- Voltijds contract van onbepaalde duur. 
- Hospitalisatieverzekering na 6 maanden.    
- Fietsvergoeding, terugbetaling woon-werkverkeer  
- Snelle opstart. 
- Actief meewerken aan de uitbouw van de ViTeS-groep. 

 
Een Werkomgeving 

- Met een team enthousiaste collega’s. 
- Waar veiligheid, efficiëntie, rendabiliteit en zorg centraal staan. 
- Die streeft naar kwaliteit vanuit een maatschappelijke meerwaarde. 

 
Solliciteren 
Bezorg je CV en motivatiebrief ten laatste op 06/05/2018 aan vacatures@vites.be. Meer info op 0491/891725. 
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