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ViTeS Maatwerkbedrijven is op zoek naar 

 

Projectbegeleider Arbeidsmatige Activiteiten (AMA) 

 

 

Wat verwachten we van jou? 

Als projectbegeleider AMA zorg je voor een ééngemaakt AMA beleid en uitrol voor ViTeS , je bent eindverantwoordelijk voor het 
project arbeidsmatige activiteiten. Je zet in op maximale inzetbaarheid en activering naar doorstroom van de AMA-
medewerkers en op het genereren van de voorziene projectsubsidie.  Je zorgt voor de uitbouw en opvolging van nieuwe 
projecten en dienstverlening. 
 

Wat houdt dit concreet in? 

-       Je bent verantwoordelijk voor de toeleiding van de AMA medewerkers. Je verzorgt algemene intake-informatie voor alle  

         instromers  en volgt de toewijzing naar diverse werkvloeren van ViTeS op met de trajectbegeleiders.  

- Je volgt het volledige traject op van de AMA medewerkers, verzamelt hiervoor de nodige informatie bij werkleiders, 
trajectbegeleiders, de medewerkers zelf en partners zoals GTB. Je stuurt bij daar waar nodig. 

- Je ondersteunt de trajectbegeleider en de werkleider, bij de coaching van mogelijke knelpunten tijdens het werk, je 
verwijst door en voorziet opleiding.  

- Je stelt voor elk traject een goed gedocumenteerde eindevaluatie op en zorgt per traject voor een kwalitatieve 
verantwoording naar de subsidiërende overheid toe.  

- Je bent verantwoordelijk voor de administratieve en financiële opvolging van het AMA-projecten.  

- Je bent verantwoordelijk voor de opvolging van de vrije AMA-plaatsen binnen het partnerschap en de invulling van het 
AMA-contingent.  

- Je neemt deel aan het veertiendaags trajectoverleg van beide regio’s binnen ViTeS. 

- Je volgt de huidige en toekomstige wetgeving rond het project arbeidsmatige activiteiten op.  

- Je vertegenwoordigt ViTeS op diverse overlegmomenten.  

- Je onderhoudt een goede samenwerking met het interne en externe netwerk. 
- Je staat in voor de coördinatie van het AMA-partnerschap waarvan ViTeS penhouder is.   
- Je rapporteert intern aan de verschillende belanghebbenden over de evoluties binnen AMA (directie, trajectbegeleiders, 

werkleiders, boekhouding, onze externe partners, …).  
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Wie zoeken wij? 
 

- Je beschikt over een bachelor diploma of gelijkgesteld door jouw ervaring. 

- Je legt gemakkelijk contacten, je kan vlot samenwerken en plannen zowel intern en extern.  

- Je kan prioriteiten leggen en deadlines tijdig afwerken. 

- Je kan zelfstandig werken en je neemt graag initiatief. 

- Je bent bij voorkeur vertrouwd met het medewerkersstatuut AMA of je hebt ervaring in het netwerken met externe 

partners. 

- Je beschikt over een rijbewijs B en verplaatsing binnen het werkgebied van ViTeS zijn voor jou geen probleem. 

 

Jouw toekomst 

Je bouwt aan een duurzame toekomst voor jezelf: je krijgt een voltijds contract van onbepaalde duur.  

Je gaat volop voor je toekomst in een dynamische omgeving, waarin veiligheid, efficiëntie en zorg centraal staan. 

Je werkt samen met enthousiaste collega’s, die net zoals jij streven naar een maatschappelijke meerwaarde. 

Je wordt beloond met een aantrekkelijk salarispakket: 

• loon volgens sectorbarema PC 327.01 Voormalige Sociale Werkplaatsen, cat.3 

• maaltijdcheques 

• glijtijd en mogelijkheid tot telewerk 

• hospitalisatie- en ambulante medische verzekering na 6 maanden tewerkstelling 

• fietsvergoeding 

• terugbetaling woon-werkverkeer zoals voorzien door de sector 
 

Is dit jou op het lijf geschreven? En wil je samen met ons actief meewerken aan de uitbouw van de ViTeS-groep? 

Solliciteer dan meteen: Interesse?  Stuur je cv en motivatiebrief naar vacatures@vites.be.  

Uiterste reactiedatum is 16/02/2023 

Nog vragen? Bel 0491 891725.  
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