Projectleider
Energiesnoeiers
Klus en Verhuis
Interne technische
dienst

Heb je zin in een uitdagende job en geef je graag leiding? Ben je graag bezig
met verschillende zaken ? Zet je graag mee je schouders rond het bestrijden van
energiearmoede ? Dan hebben wij de geknipte job voor jou. Wij zijn op zoek
naar een geëngageerde projectleider die kleinere, maar boeiende diensten onder
zijn of haar hoede neemt.

Dit doe jij
•

•

•

•
•
•

Je geeft leiding aan het team van de Energiesnoeiers
o Je geeft mee richting en verzorgt de voortgangscontrole
o Je coördineert en werkt voorstellen uit om vastgelegde KPI’s te
concretiseren op maat van je team
o Je verzorgt de communicatie die nodig is en zet in op netwerken.
Je geeft leiding aan de ploeg van gebouwen beheer
o Je kent de noden van de organisatie en bepaalt samen met het team de
prioriteiten van de ploeg
o Je volgt actief de planning mee op, en helpt hun verder
Je ondersteunt je operationeel directeur in de omvorming van het klus en verhuis
project
o Je bewaakt het welzijn van de huidige ploeg en geeft mee vorm aan hun
toekomst
o Je verzorgt de communicatie en zet in op netwerken.
Je bent in staat resultaten te rapporteren
Je bent een coach voor je ploeg en waakt over de site als een goede huisvader
Je werkt nauw samen met je operationeel directeur en maakt deel uit van het
stafteam van De Kringwinkel Zuiderkempen.

Dit ben jij
•
•
•
•
•

Je leert snel bij.
Je voelt je goed in een omgeving in verandering.
Je bent in het bezit van minstens een bachelor diploma, of gelijkwaardig door
ervaring.
Je hebt een hart voor onze medewerkers en missie en begrijpt de uitdagingen van
sociale economie.
Je bent een voorbeeldcoach en bent een voorbeeld in het leiding geven.

•
•
•
•
•

Je kan probleemoplossend werken.
Je kan gestructureerd rapporteren en deze voorstellen op een bevattelijke manier
aangepast aan je doelgroep.
Je bent vlot met de Microsoft 365 omgeving.
Beschikt over een rijbewijs B
Je bent een teamspeler.

Dit bieden wij
•

Een uitdagende job (38h/week): voltijds
o Vervangingscontract o.w.v. langdurige afwezigheid door ziekte
o Verloning volgens PC 327 categorie 3
Werknemers die voordien een gelijkaardige functie uitoefenden in een Sociale
Werkplaats/Maatwerkbedrijf:
• De toe te passen anciënniteit is gelijk aan de effectieve anciënniteit in dezelfde functie
Werknemers die voordien niet in een Sociale Werkplaats/Maatwerkbedrijf of in een gelijkaardige
functie werkten:
• De toe te passen anciënniteit is gelijk aan 0 jaar
• voor werknemers uit de social profit wordt ten minste de helft van de anciënniteit in een
gelijkaardige functie toegekend

•

•
•

Je salaris wordt aangevuld met extralegale voordelen, waaronder
maaltijdcheques, fietsvergoeding, syndicale premie en personeelskorting binnen
de Kringwinkel Zuiderkempen, toegang tot platform met
aankoopvoordelen/kortingen voor het hele gezin.
Plaats van tewerkstelling : Kamergoor 33 te Herentals.
Thuiswerk is bespreekbaar maar niet afdwingbaar.

Interesse… zo breng je ons op de hoogte
Heb je interesse ? Stuur dan je CV en motivatiebrief naar
jobs@dekringwinkelzuiderkempen.be voor 18 mei 2022. Hou alvast 26 mei vrij in je
agenda voor een mogelijk kennismakingsgesprek. Opstarten op korte termijn is een
voordeel.

Nog vragen?

Neem gerust contact op met:

Hanne Biesmans | operationeel directeur
Hanne.Biesmans@dekringwinkelzuiderkempen.be

