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PROJECTMEDEWERKER ELEKTRO HERSTEL – KRINGINKEL - 60% 
 
Vind je ook dat elektrotoestellen te vaak en te vlug worden afgedankt? Wil je van herstel van elektrotoestellen 

het nieuwe normaal maken? En zet je graag je tanden in het professionaliseren van herstelateliers? Dan ben jij 

misschien de projectmedewerker die HERW!N zoekt. En wie weet vind jij wel  Opnieuw geluk!       

 

HERW!N is het collectief van ondernemers die werken aan het herwinnen van talenten, 
grondstoffen en van ontmoetingen. We zijn de belangenbehartiger van onze leden en 
de gesprekspartner van het beleid en sociale partners. We vertegenwoordigen bijna 
10.000 medewerkers en 100 sociale circulaire bedrijven waaronder de Kringwinkels.  
21 kringloopcentra (= 132 winkels) scharen zich achter het merk Kringwinkel en werken 
samen om van lokaal hergebruik het nieuwe normaal te maken. 

 

HERW!N zoekt een projectmedewerker elektro herstel die het Kringwinkel team komt versterken. In deze 

uitdagende en boeiende functie vertegenwoordig je de Kringwinkels als partner in het project Living Lab 

‘Herstel Eerst’. Dit project wil een alternatief bieden zodat de gemiddelde levensduur van huishoudelijke 

elektronische apparaten significant kan verlengd worden.  

 

Wat doet een projectmedewerker elektro herstel? 
 

• Je volgt de living labs op voor HERW!N en de kringloopsector.  

• Je draagt bij tot de verschillende werkgroepen en je bouwt expertise op ivm de elektroproductgroep 

binnen HERW!N.  

• Je neemt deel aan de projectactiviteiten en werkgroepen voor HERW!N binnen Living Labs Herstel 

Eerst en je doet dit in nauwe samenwerking met partnerorganisatie Repair&Share.   

• Je bouwt mee aan een kwalitatief en betaalbaar aanbod aan herstel en hergebruik van huishoudelijk 

elektro binnen de kringloopsector. 

• Je organiseert waar nodig infomomenten voor de kringloopsector over de productgroep elektro.  

 

Ben jij dan dé projectmedewerker die ook: 
 

• Onze elektro-expert is 

• Graag netwerkt  

• Niet bang is om nieuwe businessmodellen rond hersteldiensten uit te rollen over de hele sector 

 
En ben je bovendien sterk in:  

Taak specifieke competenties 

• Probleem analyserend vermogen: je bent in staat om problemen te detecteren, belangrijke 

informatie te herkennen, relevante gegevens te zoeken en hiertussen verbanden te leggen. Waarbij 

je in staat bent om de mogelijke oorzaken van problemen te detecteren.  

https://www.youtube.com/watch?v=W7QyrkahymM
https://herwin.be/news/herwn-gaat-voor-circulaire-economie-2-0/
https://herwin.be/news/herwn-gaat-voor-circulaire-economie-2-0/
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• Plannen en organiseren: je bent in staat doelen en prioriteiten te bepalen en deze te vertalen in 

nodige acties. Dit vertaalt zich in een adequaat projectbeheer, monitoring en evaluatie van 

gerealiseerde stappen. 

Kerncompetenties HERW!N 

• Visie: Je kan de dagelijkse praktijk overstijgen en ideeën uitwerken voor de toekomst door ze in een 

ruimere context en perspectief te plaatsen. 

• Omgevingsbewustzijn: Je bent op de hoogte van relevante maatschappelijke, politieke en 

vakinhoudelijke ontwikkelingen en kan deze kennis benutten voor onze organisatie. 

• Netwerken: Je ontwikkelt en verstevigt relaties, allianties en coalities binnen en buiten de 

organisatie. Je wendt die aan om informatie, steun en medewerking te verkrijgen.  

• Samenwerken: Je werkt op effectieve wijze mee aan een gezamenlijk resultaat. Je bent in staat 

mensen te overtuigen om nieuwe werkwijzen te implementeren. 

 

Ervaring 

• Je hebt kennis van het elektro landschap of je kan aantonen dat dit je interesseveld raakt.  

• Je hebt ervaring met het faciliteren van groepen om zodoende te komen tot effectieve 

besluitvorming. 

 

Je krijgt van ons  
• Een deeltijds contract 60% bij HERW!N vzw van jan 2023 tot maart 2025  

• Een aantrekkelijk loon volgens Paritair Comité 327.01 categorie 3 

• Een charmant bureau gemaakt uit recupmateriaal vlak bij station Gent Sint Pieters  

• Flexibele werktijden met mogelijkheid tot deels thuiswerken 

• Een superteam dat je ondersteunt met advies, koekjes en islandgames.  

• Een job waarin jij het verschil maakt, steentjes verleggen enzo,…  

 
Denk je nu: Ja! Dit is iets voor mij! Dan solliciteer je zo   
  

• Overtuig ons met je motivatiebrief (max. 1 pagina recto) én cv en verstuur deze ten laatste op 22 

januari 2023 aan wouter@herwin.be  

• Ten laatste 1/2/2023 weet je of je uitgenodigd wordt voor het gesprek  

• De interviews zijn gepland op 8/2/2023 in ons kantoor in Gent  

 

Meer weten?  
• Wil je vooraf meer informatie over de jobinhoud mail dan naar jolien@herwin.be 

• Heb je andere vragen, mail dan naar wouter@herwin.be  

 

mailto:jolien@herwin.be
mailto:wouter@herwin.be
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