
TRAJECT-
BEGELEIDER

• Als trajectbegeleider sta je in voor de talentontwikkeling op de 
werkvloer

• Samen met de werkleiders werk je voor de medewerkers een 
groeiplan (POP) uit dat aansluit bij hun talenten, interesses, 
mogelijkheden en beperkingen

• Samen met de teamleider zorg je ervoor dat de visie op 
talentontwikkeling op afdelingsniveau geconcretiseerd wordt

• Je werkt mee op verschillende afdelingen (productie, 
herstelatelier, winkel…) en start je begeleiding vanuit deze 
praktijkervaring

• Je coacht en motiveert de medewerkers in hun professionele groei. 
• Als doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt binnen het bereik ligt, werk je samen obstakels weg
• Samen met je collega-trajectbegeleiders reflecteer je over de begeleidingsaanpak. Vanuit jullie ervaring 

werken jullie verbetervoorstellen uit en experimenteren jullie met vernieuwende methodieken binnen het 
vakgebied

• In overleg met je collega’s vind je de juiste weg voor iedere medewerker om talenten te ontplooien en 
deze te koppelen aan de organisatiedoelen

• Je bent het aanspreekpunt voor de medewerkers bij persoonlijke en administratieve problemen en kan hen 
– indien nodig – gericht doorverwijzen

• Je beheerst de administratie die komt kijken bij de opvolging van ‘jouw’ medewerkers en op basis van 
opvolggesprekken breng je hun evolutie in beeld

• Je werkt in een uitdagende onderneming die 
toonaangevend is op vlak van circulariteit en 
sociaal ondernemerschap

• Je krijgt veel vrijheid en kansen om 
verantwoordelijkheid te nemen

• Je collega’s komen uit de hele wereld (meer dan 70 
verschillende landen)

• Je voltijdse uurrooster telt 36 uur per week. Alle 
gewerkte overtijd wordt omgezet in vrije dagen

• Volgens je anciënniteit heb je recht op extra 
vakantiedagen

• Extralegale voordelen: hospitalisatieverzekering, 
fietsvergoeding of terugbetaling woon-werkverkeer 
openbaar vervoer aan 100%

• Opleidings-en bijscholingsmogelijkheden op maat

• Sociaal ingesteld
• Open voor diversiteit
• Empathie 
• Gezond gevoel voor humor en relativeringsvermogen
• Doorzettingsvermogen 
• Onderbouwde kennis in orthopedagogie, ergothera-

pie en/of psychologie 
• Kennis van en/of ervaring met sociale tewerkstelling 
• Grondige kennis van de Sociale Kaart
• Diploma hoger onderwijs in een humane richting of 

gelijkwaardig door ervaring

To do

Stuur je CV naar 

aanwervingen@dekringwinkelantwerpen.be met als 

onderwerp ‘Sollicitatie voor Trajectbegeleider’. 

Voor meer info kan je bellen naar Freddy 

Vercammen (0485 78 06 85)

Jouw plek in de kringwinkel

Jouw TalenTen

Troeven

Jouw uiTdagingen 

eigenzinnig 
milieu- en TewerksTellingsbedriJf 

in de sociale economie

 geefT een Tweede kans 
aan mensen en spullen = 

 400 Jobs voor mensen die heT 
moeiliJk hebben op de arbeidsmarkT 

3 milJoen kg hergebruik 
per Jaar = 

303 gevulde 
zeeconTainers


