Je hebt groene vingers ? Je houdt van buitenwerk ?
Word jij dan onze nieuwe teamleider Groenonderhoud van
De Loods?
De Loods vzw is een maatwerkbedrijf in Aalst. Bij ons kunnen mensen aan de slag die geen werk
vinden op de reguliere arbeidsmarkt omdat ze bijvoorbeeld kortgeschoold zijn, langdurig werkloos,
kampen met diverse problematieken … Ze werken in een van onze projecten: Tuin & Klus, Zorgzame
Buurt, biologisch tuinbouwbedrijf De Boerderij en het Sociaal Restaurant De Brug,
De tewerkstelling wordt gekoppeld aan een intensieve begeleiding op de werkvloer. Maatwerk
betekent meer dan een inkomen voor onze werknemers. Maatwerk biedt mensen zelfvertrouwen en
eigenwaarde.
We zijn op zoek naar een teamleider groenonderhoud voor ons afdeling Tuin & Klus. Je staat in voor
het dagelijks aansturen van een team van 6 medewerkers. Dit houdt in dat je hen coacht en
begeleidt bij de uitvoering van hun opdrachten.
Voor een vlotte werking van je ploeg ga je regelmatig in overleg met jouw manager. Bij de
begeleiding van jouw medewerkers word je bijgestaan door de arbeidscoach.
Taken
Je voert samen met uw ploeg van 6 medewerkers groenonderhoud uit : ecologische
onkruidbestrijding, scheren en snoeien van hagen, tuinonderhoud, …
Je ziet toe op de veiligheidsvoorschriften bij het gebruik van machines
Je coacht, begeleidt uw medewerkers en zorgt voor hun competentieontwikkeling in nauwe
samenwerking met de arbeidscoach.
Je neemt deel aan teamvergaderingen en opleidingen.
Je rapporteert aan jouw manager.

Profiel

Je bent iemand met leidinggevende en organiserende capaciteiten.
Je hebt groene vingers, handig en leert snel bij.
Je genoot bij voorkeur een groengerelateerde opleiding of gelijkwaardig door ervaring. Heb je deze
opleiding of ervaring niet dan zorgen wij daarvoor via learning on the job.
Je werkt graag samen met mensen met verminderde kansen op de reguliere arbeidsmarkt
Je bent sociaal vaardig en enthousiast.
Je bent een echte coach : met geduld en aandacht motiveer en begeleidt je elke medewerker.
Je bent klantvriendelijk.
Je hebt aandacht voor kwaliteit en veiligheid.
Je bent flexibel en stressbestendig.
Je kan overweg met de computer.
Je hebt een rijbewijs B.
Personen met een sociaal-agogisch diploma moedigen we graag aan om te solliciteren.
Aanbod
Een aangename werkomgeving.
Een afwisselende, boeiende job met een grote maatschappelijke impact.
Coaching en learning on the job.
Een voltijds contract onbepaalde duur.
Onmiddellijke indiensttreding.
Maaltijdcheques.
Interessante en milieuvriendelijke regeling van het woon-werkverkeer.
Loon volgens pc 327 – cat. 4.
Tewerkstellingsplaats : Industrielaan 28 bus 8, 9300 Aalst.
Interesse ?
Stuur snel je motivatiebrief en CV naar jobs@deloodsvzw.be
Deadline : 28/01/2022
Voor meer inlichtingen en volledig functieprofiel kan je terecht bij : Steven Lambrecht, operationeel
directeur, gsm : 0477.23.49.89
Naast een eerste selectie op basis van CV en motivatiebrief, maakt een praktische proef deel uit van
de selectieprocedure.
De Loods staat voor gelijke kansen en waardeert diversiteit. We selecteren kandidaten enkel op basis
van hun competenties. Je leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geaardheid, geloof, beperking,
nationaliteit, … beïnvloeden je kans om deel uit te maken van ons dynamisch team niet

