
 
 

 

                                          samen werken samen groeien 

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. 
ViTeS telt 4 maatwerkbedrijven. Maatwerkbedrijven zijn bedrijven, die mensen tewerkstellen die (nog) niet in het reguliere 

arbeidscircuit terecht kunnen. Maatwerkbedrijven zoeken werk voor deze werknemers en streven hierbij naar een maximale 
tewerkstelling en inzetbaarheid van personen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Binnen maatwerkbedrijven spelen de 

begeleiding op de werkvloer en de sociale dienst een cruciale rol. 
 

Voor Televil vzw, met standplaats in Vilvoorde, zoeken we een voltijdse  
 

HR-medewerker (m/v)     Werving en selectie, VTO  
 

Doel van de functie 
De HR-medewerker is binnen de dienst Trajectbegeleiding verantwoordelijk voor 3 HR-domeinen:  

1. werving en selectie van de arbeiders in verschillende statuten.  
2. organisatie en opvolging van vorming van de arbeiders van de verschillende afdelingen.  
3. inplannen en opvolging van de medische onderzoeken van alle medewerkers.  

Zij/hij rapporteert aan de HR Verantwoordelijke.   
 
Een greep uit je takenpakket 

-      Je verzorgt de werving en selectie van de medewerkers voor alle afdelingen (verschillende statuten). Hiervoor   
       werk je nauw samen met alle interne leidinggevenden en  diverse externe  partners, zoals OCMW’s, VDAB, GTB,…..   
-      Je verzamelt de personeelsinformatie die nodig is om de contracten voor te bereiden. Je houdt  hierbij rekening   
       met de verschillende personeelsstatuten.  
-      Je behoudt het overzicht van de personeelsbezetting in samenwerking met de Operationeel & HR        
       Verantwoordelijke en je zorgt voor een maximale waarborg van de diverse personeelssubsidies. 
-      Je plant de vormingen en zorgt voor de administratieve opvolging en communicatie.  
-      Je organiseert medische onderzoeken en zorgt voor de administratieve opvolging en communicatie. 
       Hiervoor werk je nauw samen met de preventieadviseur. 

 
Je Profiel 

- Je hebt minimum een bachelor diploma bij voorkeur sociale wetenschappen of gelijkwaardig door ervaring. 
- Je hebt een sterk inlevingsvermogen en bent discreet.  
- Goed kunnen plannen en organiseren zijn en must. 
- Je kan vlot en helder communiceren, zowel schriftelijk als mondeling.  
- Je houdt van netwerken en contacten leggen. 
- Je beschikt over sterke administratieve vaardigheden en bent vertrouwd met MS-office.  
- Je werkt graag op verschillende locaties.  
- Je hebt een goede kennis van het Nederlands en het Frans (kennis van andere talen is een meerwaarde)  
- Je kan zelfstandig werken en je kan goed samenwerken. 
- Je bent snel beschikbaar. 
- Een eerste ervaring in rekrutering is een meerwaarde. 

 
Ons Aanbod 

- Voltijdse betrekking van onbepaalde duur, standplaats Vilvoorde, loon volgens barema PC327.01 cat.3 
- Maaltijdcheques bij in dienst en hospitalisatieverzekering na 6 maanden. 
- Fietsvergoeding, terugbetaling woon-werkverkeer volgens sectorafspraken. 
- Actief meewerken aan de uitbouw van de ViTeS-groep. 

 

Een Werkomgeving 
- Met 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 27/10/2019 aan vacatures@vites.be. Meer info op 0491/891725. 

mailto:vacatures@vites.be

