
 
 
 
 

 

 samen werken samen groeien 

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 ViTeS Maatwerkbedrijven, met standplaats in Vilvoorde, zoeken we een voltijdse  
 

Assistent Werkleider Groen (m/v/x) 
 

Doel van de functie 
Als assistent werkleider Groen zorg je  voor een kwalitatieve dagelijkse uitvoering van de groenopdrachten 

samen met je team. Je werkt in opdracht van de werkleider groen. 

 
Een greep uit het takenpakket 
- Je stuurt en begeleidt de arbeiders die samen met jou op opdracht zijn.  

- Je voert samen met de arbeiders de werkopdrachten uit en zorgt ervoor dat de opdrachten kwalitatief 

worden uitgevoerd. 

- Je zorgt ervoor dat de regels en afspraken worden nageleefd. 

- Je bent verantwoordelijk voor een correcte werkadministratie (bv. werkbonnen) 

- Je draagt mee zorg voor het gebruikte materiaal. 

-  Je kijkt er op toe dat er efficiënt en veilig gewerkt wordt met aandacht voor orde en netheid. 

- Je meldt onregelmatigheden en problemen bij de werkleider groen. 

- Je neemt deel aan het teamoverleg. 

 
Je profiel  
- Je kan een groep medewerkers aansturen waarbij je oog hebt voor de verschillende kwaliteiten en 

talenten van de medewerkers. 

- Je bent enthousiast en gemotiveerd om het best mogelijke resultaat te behalen.  

- Je kan vlot en helder communiceren.  

- Je kan goed plannen en organiseren.  

- Je steekt graag de handen mee uit de mouwen en algemeen technisch inzicht kan voor deze functie een 

meerwaarde zijn. 

- Je bent in het bezit van een rijbewijs BE of je wil dit graag behalen. 

- Je bent bereid de basiscursus werkleider maatwerk volledig te volgen. 

- Je hebt een werkervaring van min. 3 jaar in een maatwerkbedrijf. 

 

 
Ons aanbod  
- Voltijdse betrekking van onbepaalde duur, standplaats Vilvoorde. 

- Werkgever: VZW Mivavil 

- Loon volgens sectorbarema omkadering PC 327.01.  

- Hospitalisatieverzekering na 6 maanden tewerkstelling. 

- Fietsvergoeding, volledige terugbetaling woon- werkverkeer met openbaar vervoer. 

 
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 naar vacatures@vites.be.   
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Meer info kan opgevraagd worden op 0491/891725 of via vacatures@vites.be.  
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