Wil je een zinvolle, boeiende job met veel afwisseling en verantwoordelijkheid?
Ben je enthousiast en steek je graag de handen uit de mouwen en kan je anderen goed motiveren?
Dan zijn wij dringend op zoek naar jou!

BEGELEIDER ENCLAVEWERK (m/v)
Functieomschrijving
Samen met een aantal maatwerkmedewerkers ga je op verplaatsing naar externe bedrijven om opdrachten voor de
klant ter plaatse uit te voeren. Je neemt daarvoor zelfstandig de dagelijkse leiding over jouw groep. Je combineert het
aansturen van je team met het zelf meewerken op de werkvloer.
Taken voer je uit volgens de kwaliteits- en veiligheidsnormen en wensen van de klant. Je bent de link tussen de klant en je
team, tussen de klant en Sobo en tussen de medewerker en Sobo. Vlot en duidelijk communiceren is dus heel belangrijk.
Als begeleider van je team weet je je medewerkers met het nodige geduld en de gepaste aanpak te motiveren, op te leiden, aan
te sturen, te corrigeren, te ondersteunen. Indien nodig is het uitvoeren van bijhorende administratie geen probleem en voer je dit
nauwgezet uit. Je vertegenwoordigt met trots Sobo.

Profiel
- je hebt een diploma hoger secundair onderwijs of gelijkwaardig door ervaring
- je hebt ervaring in het aansturen van mensen
- je hebt een goede fysieke conditie en je bent stressbestendig
- je bent flexibel en allround inzetbaar
- samenwerken is helemaal jouw ding
- je kan duidelijk communiceren en rapporteren, je spreekt en begrijpt vlot Nederlands
- je bent enthousiast, dynamisch en werkt graag actief mee
- je bent klantgericht en resultaatgericht
- je hebt een voorbeeldfunctie ten aanzien van je team
- een rijbewijs B is een vereiste
- 50+? Laat niet na te solliciteren!

Wat kan je verwachten?
•

voltijds contract van onbepaalde duur

•

een actieve en veelzijdige job met uitdagingen

•

je komt terecht in een goed werkend team binnen een bedrijf waar de mens centraal staat

•

correcte loonvoorwaarden, maaltijdcheques, extra vakantie

•

aanwerving zo snel mogelijk

Overtuig ons met je motivatiebrief en cv
via mail naar: david.rotsaert@sobo.be

Een vraag? Neem contact op met Marijke Costers
050/67 37 99

SOBO vzw

Pathoekeweg 9a/7
8000 Brugge

www.sobo.be

•

Maatwerkbedrijf SOBO creëert duurzame tewerkstellingstrajecten
op maat van personen met verminderde kansen
op de reguliere arbeidsmarkt.

