
Coach techniek - logistiek 

Aanbod:

• Verloning volgens PC 

327.01 categorie 4.

• Overname relevante 

anciënniteit.

• Voltijdse tewerkstelling.

• Onmiddellijke 

indiensttreding 

mogelijk.
To do:

Heb je zin om met een flinke dosis 

zelfrelativeringsvermogen en humor 

in een groeiende onderneming 

talenten te ontwikkelen?

Solliciteer voor 24/10/22 via: 

Gert.paulussen@de-cirkel.net

(Info: Gert Paulussen (directeur) – 03 313 49 

66) Eerste gespreksronde op 28/10/2022

Jouw talenten:

• Je begeleidt onze doelgroepmedewerkers actief: je bent 

positieve in de omgang en hebt respect ten aanzien van 

laaggeschoolden en langdurig werklozen, je coacht 

rekening houdend met ieders talenten, je staan tussen de 

mensen en speelt flexibel in op onverwachte situaties.

• Je bent een echte teamspeler.

• Je kan overweg met MS Office.

• Je hebt een goede fysieke conditie.

• Je bent technisch onderlegd en praktisch ingesteld. 

Over ons: 

De Enter VZW – Kringwinkels 

De Cirkel in Brecht, Malle, 

Schilde, Wuustwezel en 

Zandhoven.

Plaats van tewerkstelling: 

verspreid over de diverse 

winkels met focus in Brecht.

Startdatum: onmiddellijke 

indiensttreding mogelijk.

Functiedoel:

Samen met je collega’s sta je in voor 

de dagdagelijkse aansturing van de 

kringwinkels. Je zorgt voor de 

organisatie en opvolging van de 

winkelprocessen en voor de coaching 

van de (doelgroep)medewerkers. Je 

bent hands-on en helpt mensen van 

kortbij, op de werkvloer.  

Takenpakket:

Samen met je collega’s sta je in teamverband in voor de 

coördinatie van de 5 kringwinkels: 

• Coaching van de doelgroepmedewerkers: eerste 

aanspreekpunt, technische ondersteuning, dagelijkse 

begeleiding.

• Opmaak en opvolging van de werkplanning.

• Technische leiding over de goederenstromen elektro en 

fiets.

• Technische leiding over transport en planning. 

• Technische leiding over kleine herstellingen aan 

infrastructuur.

• Groeien in veiligheidsbeleid van de onderneming. 

Opleiding/ervaring/bereidheid:

• Technisch geschoold met een sterke 

interesse in het begeleiden van 

kansengroepen.

OF

• Bachelor in (ped)agogische richting of 

Hoger beroepsonderwijs HBO 

Maatschappelijk werk, 

orthopedagogie, sociaal-cultureel werk 

met sterke interesse in en aanleg voor 

techniek en logistiek.

OF 

• Gelijkwaardig door ervaring.

• Minstens twee jaar werkervaring.

• Bereid zijn om praktisch werk te doen 

met doelgroepmedewerkers.

• Bereid tot interne opleidingen.

Andere vereisten:

• Bezit van rijbewijs B en 

eigen wagen.

• Goede kennis van het 

Nederlands.

• Zich kunnen vinden in 

de missie van de 

Broeders van Liefde en 

meer specifiek in de 

visie van onze VZW 

De Enter.

mailto:Gert.paulussen@de-cirkel.net

