VACATURE NR. 2021B11
Datum: 2/06/2021
Wij zoeken voor

Groep Weerwerk/Weerwerk vzw
Werkplaatsleider renovatiediensten
(Roeselare)
Voltijds contract onbepaalde duur
Groep Weerwerk biedt een waaier van tewerkstelling, begeleiding en opleiding aan medewerkers die (tijdelijk)
moeilijk op de reguliere arbeidsmarkt kunnen integreren (door een verslaving, psychische problemen, langdurige
werkloosheid, justitiële problemen,…). Groep Weerwerk is actief in de regio’s Roeselare, Gent en Antwerpen.
Ben je gepassioneerd door verbouwen en renovatie? Heb je zin om een dienst te coördineren, werven te plannen
en contacten met klanten te leggen? Ben je gemotiveerd om medewerkers te begeleiden in een groeitraject richting
een job in de ‘reguliere’ economie? Dan ben jij de werkplaatsleider die we zoeken!
Onze Roeselaarse renovatieploeg onderhoudt en renoveert de gebouwen van overheden, zorginstellingen,
bedrijven, particulieren,… Je leidt een team van 2 bedienden en 10 arbeiders die instaan voor allerlei activiteiten
zoals schilderwerken, gyprocwerken, kleine schrijn- en isolatiewerken, klussen, afbraakwerken, enz. De
werkplaatsleider geeft leiding aan dit volledige team en rapporteert aan de regio coördinator van de vestiging
Roeselare
Jouw opdracht:






Je staat in voor een vol orderboekje met geschikt werk voor jouw werkplaats (prospectie).
Je maakt de planning op voor jouw team.
Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van het volledige werkproces vanaf de offerte tot en
met de aflevering van het product of de dienst bij de klant.
Je staat mee in voor het individueel traject van elke medewerker.
Je zorgt voor duidelijke communicatie met het eigen team, andere interne diensten en afdelingen en
klanten.

Plaats:
Rotsestraat 31, 8800 Roeselare
Jouw profiel:
Je handelt vanuit kansen in de markt, bent klantgericht en weet de juiste relaties aan te gaan. Je benut
hiervoor jouw goede communicatieve vaardigheden.
Je bent sterk in plannen en organiseren. Je gaat zorgvuldig om met tijd en middelen.
Je hanteert hoge kwaliteitsnormen en streeft naar voortdurende verbeteringen. Je waarborgt deze kwaliteit.
Je leidt een team en geeft duidelijke aanwijzingen voor de uitvoering van het werk. Daarbij schat je de kwaliteiten
van jouw medewerkers goed in en benut deze. Zo geef je richting aan jouw medewerkers op een
resultaatgerichte manier en bewaak je de voortgang.
Je definieert de essentie van zaken vanuit verschillende invalshoeken en komt op basis daarvan tot originele
oplossingen of ideeën.
Je kan enerzijds vertrouwelijke informatie beschermen, maar anderzijds deel je nuttige kennis en ervaring
met het team.
Je beschikt over vaktechnische kennis omtrent schilderen en renovatie en bezit leidinggevende
vaardigheden. Je hebt reeds 5 jaar ervaring in een gelijkaardige functie.

Ons aanbod:







Startdatum: zo snel mogelijk
Een voltijds contract onbepaalde duur (38u/week)
Maatschappelijke meerwaarde creëren
Een aangename en dynamische werksfeer
Werk-privé balans: autonomie en regelmogelijkheden, glijdende werkuren, collectief verlof tussen kerst
en nieuwjaar, …
Verloning op basis van geldende barema’s en relevante ervaring

Hoe solliciteren:
Voor meer inlichtingen kan je terecht bij Sylvie Wybo, regio-coördinator Roeselare, op 0471 83 84 44. Schriftelijk
solliciteren kan tot 21/06/2021 (met vermelding voor welke functie en afdeling je solliciteert en/of vermelding van
ons vacaturenummer) bij voorkeur via e-mail naar vacatures@weerwerk.be De selectiegesprekken gaan door in de
week van 28/06.

