GEZOCHT!

VACATURE!

PROJECTLEIDER
DE

KRINGWINKEL

CIRCULARITEIT

"PLUS"

LANDEN

De Kringwinkel Hageland is een leerbedrijf met grote klimaatambities en
zet elke dag in op de talenten van haar 250 medewerkers. We
verwerken jaarlijks oa meer dan 3000 ton herbruikbare goederen en
geven zoveel mogelijk spullen een tweede leven. We zijn al 25 jaar
goed voor mens, milieu en portemonnee. Surf ook eens naar
kringwinkelhageland.be voor meer info over onze werking, missie, visie.

JE

PLAATS

IN

ONS

BEDRIJF

De Kringwinkel "PLUS" Landen opent in september '21. We willen
op deze nieuwe locatie, naast een uitstekende Kringwinkel, ook
samen met anderen een Circulair Belevingscentrum uitbouwen.
Om dit Circulair Belevingscentrum (= de "PLUS" in De Kringwinkel
"PLUS" Landen) op te starten en de werking verder uit te rollen,
zijn we dringend op zoek naar een gedreven projectleider.
De projectleider
directeur.

circulariteit

rapporteert

aan

de

algemeen

EEN

JE

TALENTEN

Je bent een sociaal en circulair ondernemer. Je hebt neus voor
nieuwe opportuniteiten en ziet overal mogelijkheden. Je weet van
aanpakken en bent hands-on. Je kan vanuit een concept een
organisatie en structuur neerzetten. Je werkt daarbij zelfstandig
en planmatig.

GREEP

UIT

JE

TAKENPAKKET

Je bent verantwoordelijk voor de "PLUS" (= het Circulair
Belevingscentrum) van De Kringwinkel "PLUS" Landen,
dat een reeks initiatieven rond circulariteit en circulaire
economie vorm zal geven.

Je werkt het concept verder mee uit, stelt het projectplan
mee op en staat mee aan het stuur om dit plan
vervolgens te realiseren.

Je bent een bruggenbouwer. Je werkt verbindend. Je weet mensen
en groepen uit de ruime regio te betrekken en samen te brengen.

Je ontwikkelt ter plaatse nieuwe ideeën en start
initiatieven rond circulariteit en circulaire economie op.

Je bent creatief en weet te inspireren. Je bent sterk in mondelinge
en schriftelijke communicatie. Je kent je weg in sociale media.

Je staat in voor de praktische organisatie en dagelijkse
werking van het Circulair Belevingscentrum, dit in nauwe
samenwerking en in nauw overleg met de winkelverantwoordelijke van De Kringwinkel Landen.

Je kan een droom vertalen naar een concrete projectaanvraag.
Je beschikt zelf over veel leervermogen.
Je vindt het niet erg om occasioneel ook 's avonds of in het
weekend te werken of je te verplaatsen voor het werk.

WAT

HEBBEN

WIJ

JE

TE

Je bouwt je eigen netwerk uit in de ruime regio rond
Landen, Tienen, Aarschot, Diest om het Circulair
Belevingscentrum zo samen met anderen te dragen. Je
legt vruchtbare contacten met personen die het circulaire
gedachtengoed omzetten in concrete acties en resultaten.

BIEDEN?

Zinvol werk in een toonaangevend bedrijf binnen de circulaire en
sociale economie, zonder elke dag in de file te moeten zitten.
Je maakt deel uit van een multiculturele organisatie van meer dan
250 enthousiaste en leergierige medewerkers.
Voltijds
bediendecontract
bespreekbaar

onbepaalde

duur,

deeltijds

is
NU

Loon volgens barema's PC 327
Extralegale
voordelen:
maaltijdcheques,
fietsvergoeding,
onkostenvergoeding, terugbetaling openbaar vervoer (trein)
Je werkplek (Hannuitsesteenweg 80 Landen)
bereikbaar met het openbaar vervoer (trein, bus)

is

makkelijk

Opleidings- en bijscholingsmogelijkheden

Talenten van mensen zijn voor ons belangrijker dan geslacht, leeftijd, handicap, seksuele geaardheid,
etnische afkomst of nationaliteit.

De Kringwinkel Hageland vzw, Walstraat 2, 3300 Tienen - www.kringwinkelhageland.be

SOLLICITEREN?

Mail je CV en motivatiebrief dan vandaag
nog naar jobs@kringwinkelhageland.be
Meer info via onze loopbaanbegeleiders Niki
Vandeplas of Mario Jonckheere: 016765390

