SOLLICITEREN

WAAK – Werkbegeleider Inhouse
Enclavewerk

Word jij onze nieuwe WERKBEGELEIDER - INHOUSE
ENCLAVEWERK?
Je functie en takenpakket:
Werkbegeleiders staan in voor de dagelijkse begeleiding van onze mensen met
een afstand tot arbeidsmarkt. Ze zijn coach, collega en luisterend oor in één.
Begeleiden: Je begeleidt dagelijks een 5-tal à 10-tal maatwerkers
Aansturen: Je verdeelt de taken, rekening houdend met de sterktes en
beperkingen van alle maatwerkers binnen jouw groep, en je werkt zelf ook
mee als trekker.
Inspireren: Je bent naast een luisterend oor ook de motivator van de groep.
Je schept een stabiele arbeidscontext en zorgt ervoor dat iedereen zich blijft
goed voelen in het team.
Realiseren: Samen met je team werk je gericht naar een mooi
eindresultaat toe. Je steekt zelf je handen uit de mouwen en zorgt er tevens
voor dat de communicatie met de klant efficiënt verloopt.
Verantwoordelijkheid: Je gaat met een aantal medewerkers
(personen met een afstand tot de arbeidsmarkt) op verplaatsing naar
externe bedrijven om in de productie te werken en neemt zelfstandig de
dagelijkse leiding over jouw groep.

Je profiel:
Als werkbegeleider ben je in de eerste plaats een heel positief ingesteld persoon
met sterke social skills. Je gaat met mensen aan de slag die 100% op jou moeten
kunnen vertrouwen. Daarnaast voldoe je ook aan deze profielvereisten:

Je bent minstens in het bezit van een A2-diploma en je kan een eerste

stabiele werkervaring voorleggen.
Je hebt een groot gevoel voor verantwoordelijkheid, zowel naar mensen toe
als bij het nauwkeurig uitvoeren van een takenpakket op vraag van de klant.
Je bent sterk in het plannen en organiseren van werktaken.
Je steekt zelf ook graag de handen uit de mouwen en je hebt bij voorkeur
voeling met één van onze werkbegeleidersdiensten.
Je bent gedreven, empathisch, sociaal en assertief.
Ervaring met een sociaal beroep of actief zijn binnen het verenigingsleven is
een pluspunt.
Je bent in het bezit van een rijbewijs B, je gaat samen met je team op weg
met een personenbusje waarvan jij de chauffeur bent.
Je hebt reeds relevante ervaring in een productie-afdeling of volgde een
gerelateerde opleiding.
Je werkt in dagregime (7u45 - 16u43, op vrijdag tot 15u33)

Ons aanbod:
Op dit aantrekkelijk pakken kan je rekenen als werkbegeleider bij WAAK:
Een marktconforme verloning
Hospitalisatieverzekering
Maaltijd- en ecocheques
September- en eindejaarspremie
Een uniek persoonlijk opleidingspakket (volgens je afdeling)
Een 39,5 uren-werkweek, geen overuren
20 wettelijke vakantiedagen, bijkomende 9 ADV-dagen en tot max. 10
rimpeldagen afhankelijk van je leeftijd
Verplaatsingstijd naar de klant die in je werkuren wordt inbegrepen (je
werkdag start en eindigt bij WAAK, niet bij de klant)
Aantrekkelijke werkuren met respect voor je privétijd
Een breed aanbod aan persoonlijke opleidingen en workshops, exclusief
voor werkbegeleiders
En last but not least: een fantastische werkgever die met plezier ruimte
maakt voor summerdrinks, kerstfeestjes, teambuildings, sportevents en
leuke personeelsinitiatieven!

WAAK is 55 jaar een zeer stabiele en betrouwbare werkgever waar duurzaam
ondernemen centraal staat en waar de work-life balans hoog in het vaandel
gedragen wordt. Je komt terecht in een bruisende omgeving met dynamische
collega’s die verantwoordelijkheid nemen en tegelijk veel plezier willen hebben in

hun job.
https://www.waak.be

