
 

 

VACATURE NR.: 2021B19 
Datum: 12/10/2021 
wij zoeken voor 

 
Weerwerk vzw 

Meewerkend teamleider poetsploeg Roeselare 
(voltijds, halftijds of 4/5de 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. 
 
Als meewerkend teamleider poetsploeg ben je mee verantwoordelijk voor de coördinatie van je ploeg 
medewerkers binnen de poetsploeg Roeselare. 
 

 
Jouw opdracht : 
 

• Je staat in voor de uitvoering van poets-gerelateerde taken bij interne en externe (scholen, bedrijven,  
kmo’s…) klanten. 

• Je biedt ondersteuning in het plannen van deze werkzaamheden. Je zorgt voor de opvolging van de 
kwaliteit van de afgeleverde producten en diensten. 

• Je helpt actief mee aan de groei van onze medewerkers, rekening houdend met hun individueel af te 
leggen traject. Je geeft leiding aan en begeleidt deze medewerkers met als doel hun competenties in 
kaart te brengen en verder te ontwikkelen. 

• Je communiceert/rapporteert over de werkzaamheden en medewerkers en ondersteunt bij het 
evalueren van onze medewerkers. 

• Je biedt ook administratieve ondersteuning: voorbereiden overlegmomenten en opmaak verslag, 
opmaak facturatie… 

 
 
Plaats: 
 
Rotsestraat 31, 8800 Roeselare 
 
 
Jouw profiel: 

 
Je kan planmatig, gestructureerd en professioneel werken. Je beschikt hiervoor over goede organisatorische 
en communicatieve vaardigheden. 
 
Je bent klantgericht en weet de wensen en behoeften van de klant te onderzoeken, rekening houdend met de 
visie en de doelstellingen van de eigen organisatie. Kwaliteit draag je hoog in het vaandel. 
 
je weet vertrouwelijke informatie te beschermen, maar weet ook nuttige kennis en ervaring te delen met het 
team. 
 



Je onderkent de competenties en talenten van de medewerkers, maar weet hen ook bij te sturen door op een 
rustige manier tips en aanwijzingen te geven op werk en gedrag. 
 
Je hebt goede technische vaardigheden en bent goed Nederlandstalig.. Ervaring met poetsen en/of in een 
gelijkaardige functie is een pluspunt.  
 
 
Ons aanbod: 
 

• Voltijds, halftijds (19u) of 4/5de van onbepaalde duur 

• Indiensttreding voorzien op 2/11/2021 

• Een aangename en dynamische werksfeer 

• Tal van opleidingsmogelijkheden 

• Startverloning op basis van geldende barema’s 
 
Hoe solliciteren: 

 

Voor meer inlichtingen kan je terecht bij Nele Pauwelyn, werkplaatsleider industriële diensten, op 0473 30 18 
91. Schriftelijk solliciteren kan tot en met 1 november 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  

mailto:vacatures@weerwerk.be

