ViTeS verenigt als belangrijke speler in de sociale economie het beste van 5 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.
Voor vzw Televil, met standplaats in Sint-Pieters-Leeuw, zoeken we een voltijdse

Werkleider Sorteer (m/v)
Doel van de functie
De Werkleider Sorteer is verantwoordelijk voor de dagelijkse werking van het atelier. Je rapporteert aan de Operationeel
Verantwoordelijke Ateliers en Logistiek.
Een greep uit je takenpakket
- Je staat in voor de planning en organisatie van een vlotte verwerking van de goederen (sorteren, schoonmaken en prijzen
van speelgoed en huisraad, textiel, boeken,…) naar een bestemming.
- Je zorgt ervoor dat de leveringen voor de winkels tijdig winkel en transport klaar gemaakt worden.
- Je staat in voor de opstart, opvolging en begeleiding van en de voortdurende ontwikkeling van de medewerkers. Je bezorgt
hen werk op maat. Je werkt hiervoor nauw samen met je collega’s van de trajectbegeleidingsdienst. Je organiseert wekelijks
een werkoverleg met je medewerkers.
- Je verzamelt actief goederen voor verkoop tijdens winkelacties (retro, kunst, etnica,…).
- Je bent verantwoordelijk voor een correcte administratie.
- Je helpt in andere afdelingen of in de kringwinkels van de ViTeS groep in uitzonderlijke omstandigheden.
- Je neemt actief deel aan werkgroepen, projectteams en overkoepelende vergaderingen.
Je profiel
- Je kan de nodige competenties aantonen op basis van ervaring of diploma Bachelor niveau.
- Je hebt de sociale vaardigheden om een groep medewerkers te leiden, te begeleiden en te motiveren.
- Je kan coachend leidinggeven geven en op een constructieve manier het werk organiseren en plannen.
- Je hebt een sterk inlevingsvermogen en bent discreet.
- Je kan vlot en helder communiceren.
- Je hebt aandacht voor veiligheid en welzijn op de werkvloer.
- Je bent creatief én kritisch bij het zoeken naar oplossingen. Je analyseert de situatie en neemt beslissingen op basis van
objectieve informatie. Je kan je beslissing op maat van de medewerkers uitleggen.
- Je neemt initiatief, houdt van afwisseling en kan zowel zelfstandig als in team werken.
- Vanuit jouw voorbeeldfunctie steek je graag zelf de handen uit de mouwen.
- Ervaring met sociale economie is een meerwaarde.
Ons aanbod
- Voltijdse betrekking van onbepaalde duur, standplaats Sint-Pieters-Leeuw.
- Loon volgens sectorbarema. PC 327.01. (cat.3)
- Maaltijdcheques bij aanvang
- Hospitalisatieverzekering na 6 maanden tewerkstelling.
Een Werkomgeving
- Met enthousiaste collega’s.
- Waar veiligheid, efficiëntie, rendabiliteit en zorg centraal staan.
- Die streeft naar kwaliteit vanuit een maatschappelijke meerwaarde.
Solliciteren?
Stuur CV en motivatiebrief ten laatste op 29/03/2020 naar vacatures@vites.be.
Meer info kan opgevraagd worden op 0491/891725 of via vacatures@vites.be.

samen werken samen groeien

