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ViTeS Maatwerkbedrijven in regio Vilvoorde zijn is op zoek naar 

Trajectbegeleider  (m/v/x) 

De Kringwinkel: je zet er je gebruikte spullen af. Je koopt er je tweedehandse wasmachine. Of je 

snuistert er naar hip en retro.   

Maar wist je dat wij als maatwerkbedrijf arbeidskansen geven aan werkzoekenden die moeilijk werk 

vinden en graag meewerken aan het herbruikbaar maken van producten? 

EN …  dat je er ook een uitdagende baan vindt?  

Vandaag in de kijker: de job van Trajectbegeleider  Regio Vilvoorde 

Ben je ervan overtuigd dat deze wereld kansen moet bieden aan iedereen op basis van zijn/haar 

talenten? Denk jij ook dat het opsporen en ontwikkelen van talenten een belangrijke eerste stap is? 

Werk je graag in een informele sfeer waar samenwerking in team centraal staat? Ben je op zoek naar 

veel afwisseling in je takenpakket? En werk je graag mee aan een duurzamere wereld?   

Dan verwelkomen we jou graag in ons sociaal tewerkstellingsproject. Want al onze medewerkers 

hebben een verhaal. Ze vielen uit de boot op de gewone arbeidsmarkt en genieten bij ons van een 

nieuwe kans.  

We vertrouwen je volgende taken toe: 

- Je ondersteunt de sociale begeleiding van doelgroepmedewerkers en verwijst naar professionele 

hulpverlening als dat nodig is. 

- Samen met de werkleider zorg je voor een optimale betrokkenheid van de doelgroepmedewerker bij 

het productieproces en de taken op de werkvloer. 

- Je ondersteunt de werkleiders bij de individuele trajectplannen/ functioneringsgesprekken en de 

uitvoering ervan. 

- Je stelt persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP) op en bewaakt het proces hierrond. Je detecteert 

opleidingsbehoeften. Je volgt de actieplannen van de POP’s op. 

- Je draagt het HR-beleid mee uit naar de doelgroep ( bv. absenteïsmebeleid, stimuleren van gewenst 

gedrag binnen de organisatie). 

- Je werkt intern samen met je collega’s van de HR afdeling  en over alle afdelingen heen. 

- Extern werk je samen met partners zoals GTB en VDAB . 

- Je bouwt kennis op van de sociale kaart (regionaal) en verwerft kennis van de relevante wetgeving. 

- Je werkt op verschillende locaties. 

- Je verzorgt dagelijks de bijhorende administratie. 
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Jouw profiel 

Je bent geen doordeweekse trajectbegeleider. Het verschil?  

Dat merken we aan je inlevings- en aanpassingsvermogen, het gebruik van heldere en klare 

taal.  Je bent discreet en positief ingesteld, en toch aarzel je niet om pijnpunten bloot te leggen. Je 

bent een doener en steekt graag de handen uit de mouwen, zelfstandig én in teamverband.  Je 

bent ook nog eens een kei in planning en organiseren. Wat administratie aangaat, zet je graag de 

puntjes op de i. En loopt het ergens toch nog wat vierkant? Dan schakel je vlot naar plan B. Want je 

denkt niet in problemen, maar in uitdagingen. Zo pragmatisch ben je.  

Je gelooft in de meerwaarde van een zorgzame samenwerking met je interne collega’s. Je kan dit in 

het Nederlands en je spreekt een mondje Frans. Als je dan ook nog out of the box denkt zullen we jou 

op handen dragen. 

Kan je deze competenties aantonen door ervaring of een bachelor diploma? Dan kijken we uit naar je 

sollicitatie. Heb je al ervaring in de sociale economie of in de non-profit sector? Dan heb je een voet in 

huis in De Kringwinkel.  

Jouw toekomst 

Je bent zeker van je toekomst: je krijgt een voltijds contract van onbepaalde duur.  

Je gaat volop voor je toekomst in een dynamische omgeving, waarin veiligheid, efficiëntie, rendabiliteit 

en zorg centraal staan. 

Je wilt samenwerken met enthousiaste collega’s, die net zoals jij streven naar een maatschappelijke 

meerwaarde. 

Je wordt graag beloond met een aantrekkelijk salarispakket: 

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

 maaltijdcheques 

 glijtijd en mogelijkheid tot telewerk 

 hospitalisatieverzekering 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 vanuit je werkplek in Vilvoorde? 

Solliciteer dan meteen: stuur je cv en motivatiebrief naar vacatures@vites.be. Uiterste reactiedatum is 

26/06/2022   

Nog vragen? Bel 0491 891725.  
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