De Kringwinkel Antwerpen, eigenzinnig milieu- en tewerkstellingsbedrijf in de sociale economie,
zoekt een

Zakelijk projectleider voor Circuit

Met Circuit bouwt De Kringwinkel Antwerpen aan een community center
rond circulaire beleving. Circuit krijgt een plek in de wijk Nieuw Zuid. Daar
wordt een nieuwe woonwijk gebouwd die het ecologische paradepaardje
van de Stad Antwerpen wordt.
Als zakelijk projectleider neem je een voortrekkersrol op in het uitbouwen
van een vernieuwend Kringwinkelconcept. Je bent tegelijk een denker en
een doener.

Je takenpakket:
•

Samen met de creatieve projectleider concretiseer je krijtlijnen en objectieven – beschreven
in een strategisch projectplan – in een wervend en dynamisch gamma aan activiteiten

•

Je werkt vernieuwende projecten rond hergebruik en circulariteit uit die zowel op een breed
publiek kunnen gericht zijn, als op meer gespecialiseerde professionals

•

Je legt contacten met creatieve ondernemers en andere mogelijke partners. Samen verken je
samenwerkingsmogelijkheden en zet experimentele partnerschappen op

•

Je bewaakt gestelde targets en stuurt de werking in functie van de realisatie ervan

•

Je verbindt de verschillende initiatieven die ontstaan op Circuit met elkaar en weet ze te laten
aansluiten bij de reguliere activiteiten van de Kringwinkel Antwerpen

•

Je behoudt het overzicht en rapporteert aan je afdelingsverantwoordelijke en aan de partners
binnen de stedelijke administratie

•

Je plant projecten en activiteiten, organiseert ze en zorgt voor een punctuele opvolging

•

Je staat met je twee voeten in de praktijk: je zet zelf een aantal DIY-workshops op die je ook
faciliteert

Je profiel:
•

Je hebt het typische profiel van een startende ondernemer. Je bent, met andere woorden,
tegelijk een denker en doener

•

Je bent een geboren organisator met een sterk ontwikkeld commercieel inzicht

•

Je denkt snel, oplossingsgericht en creatief

•

Je kan zowel zelfstandig werken als afstemmen in team

•

Je houdt van een mix van praktische, organisatorische en administratieve taken

•

Met je begeesterende persoonlijkheid weet je het beste uit anderen te halen

•

Je bent flexibel en in staat om het overzicht te bewaren in een voortdurend evoluerende en
uitdagende omgeving

•

Je bent sociaal ingesteld en staat open voor diversiteit

•

Ervaring met aansturen van (anderstalige) medewerkers biedt een voordeel

•

Je hebt een master diploma of gelijkwaardig niveau, aantoonbaar door ervaring

•

Je bent bereid tot een flexibele werktijden, met geregeld avond- en weekendwerk

•

Een technische achtergrond m.b.t. materialen is een pluspunt

Ons aanbod:
•

Een voltijdse job in een sociale omgeving, met een contract van onbepaalde duur

•

Extralegale voordelen: hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding of terugbetaling woonwerkverkeer openbaar vervoer aan 100%

•

Opleidings- en bijscholingsmogelijkheden op maat

•

Indiensttreding 15 april 2019

Interesse?
Stuur je motivatiebrief en CV voor 20 maart 2019 per e-mail naar:
aanwervingen@dekringwinkelantwerpen.be
met als onderwerp ‘sollicitatie zakelijk projectleider Circuit’.
Meer info over de Kringwinkel Antwerpen en Circuit op www.dekringwinkelantwerpen.be

