ViTeS verenigt als belangrijke speler in de sociale economie de bedrijvengroepen De Vlaspit, Televil, SPIT en Mivavil in één
personele unie. Samen bouwen we een duurzame organisatie uit met aandacht voor deugdelijk bestuur en financiële
gezondheid. Permanente ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening en coachende ondersteuning van de
medewerkers zijn hierbij prioritair.
Voor Televil VZW in Vilvoorde zijn we op zoek naar een voltijdse

Werkleider Kringwinkel (m/v)
Doel van de functie
De Werkleider is samen met de collega werkleiders verantwoordelijk voor enerzijds het uitbaten van De Kringwinkel Televil en
het op mekaar afstemmen van de kringloopactiviteiten. Anderzijds is hij/zij verantwoordelijk voor het coördineren van de
afdeling ontvangst goederen. Hij/zij geeft leiding aan een ploeg van medewerkers. De Werkleider rapporteert aan de
Operationeel Verantwoordelijke Kringwinkel ViTeS.
Een greep uit je takenpakket
Je organiseert in nauwe samenwerking met je collega-werkleiders de dagelijkse werking en uitbating van de Kringwinkel in
Vilvoorde.
Je staat in voor de begeleiding en de voortdurende ontwikkeling van de medewerkers op de werkvloer. Je bezorgt hen werk
op maat.
Vanuit je voorbeeldfunctie steek je graag je handen uit de mouwen.
Je neemt deel aan werkgroepen, projectteams en overkoepelende vergaderingen.
Je verzorgt de bijhorende administratie.
Je helpt in andere winkels of afdelingen van de ViTeS groep in uitzonderlijke omstandigheden.
Je Profiel
Je kan de nodige competenties aantonen op basis van ervaring of bachelorsdiploma.
Je kan coachend leidinggeven en op een oplossingsgerichte manier het werk plannen en organiseren.
Je kan je sociale en communicatieve vaardigheden vlot inzetten om goede contacten met klanten en leveranciers te
bevorderen.
- Je hebt een sterk inlevingsvermogen en bent discreet.
- Je kan vlot en helder communiceren.
Je hebt aandacht voor veiligheid en welzijn op de werkvloer.
- Je bent creatief én kritisch bij het zoeken naar oplossingen. Je kan je beslissing op maat van de medewerkers formuleren.
Je neemt initiatief, houdt van afwisseling en kan zowel zelfstandig als in team werken.
Je hebt een flexibele instelling en hebt er geen probleem mee om op zaterdag te werken.
- Ervaring met sociale economie is een meerwaarde.
Ons Aanbod
- Voltijds contract onbepaalde duur, standplaats Vilvoorde.
- Loon volgens barema PC 327.01 cat. 3 of 4 afhankelijk van diploma.
- Maaltijdcheques na 1 maand en hospitalisatieverzekering na 6 maanden tewerkstelling.
- Fietsvergoeding, terugbetaling woon-werkverkeer indien met openbaar vervoer en 30% van openbaar vervoer barema’s voor
gemotoriseerd privé-vervoer.
Een Werkomgeving
- Met een team van enthousiaste collega’s.
- Waar veiligheid, efficiëntie, rendabiliteit en zorg centraal staan.
- Die streeft naar kwaliteit vanuit een maatschappelijke meerwaarde.
Solliciteren
Bezorg jouw CV en motivatiebrief ten laatste op 15/09/2019 aan vacatures@vites.be.
Meer info bij Annemie Gybels op 0491/89.17.25 of via vacatures@vites.be.

