Technisch instructeur/werkbegeleider Klusjesdienst
Contract bepaalde duur (4/5), vervangingscontract (tot terugkomst titularis)
Vzw eﬀect is een Lokale Diensten Economie-organisatie (LDE) die verschillende kwalitatieve
diensten, met respect voor élke klant, vanuit maatschappelijke noden aanbiedt. Daarnaast zet onze
organisatie in op het versterken van medewerkers met als doel hen te laten doorstromen naar een
loopbaan op maat. #Divers #Nabij #Alternatief
De Klusjesdienst is er voor iedereen, die zelf niet of onvoldoende kunnen instaan voor het uitvoeren
van bepaalde kleine herstelling- of onderhoudswerken in en rond de woning, en waarvoor moeilijk
een vakman kan ingeschakeld worden.
De klusjesdienst richt zich vooral op kleine klussen binnen en buiten, tuinonderhoud, verhuizen,
vervoer naar het containerpark en kleine schilder- en behangwerken.

Jobinhoud:
Samen met de coördinator en je collega-werkbegeleiders voorzie je in de dagelijkse opvolging en
werking van de klusjesdienst, die momenteel uit een ploeg van 20 klusjesmannen bestaat.
Begeleiding van werknemers
• Je geeft leiding aan een team op de werkvloer. Je begeleidt hen zowel vaktechnisch als naar
arbeidsattitude toe, dit in functie van hun doorstroomtraject.
Activiteiten
• Je bent technisch polyvalent ingesteld om de verschillende activiteiten van de klusjesdienst
op te volgen en te begeleiden.
• Opzetten, plannen en organiseren van activiteiten zit in je bloed.
• Je hebt aandacht voor de kwaliteit van de uit te voeren activiteiten.
• Je zorgt voor een goed materiaalbeheer en aankoopbeleid.
• Je hebt aandacht voor veiligheid op de werkvloer.
• Je zorgt voor tevreden klanten.

Profiel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je kan doelgroepmedewerkers begeleiden en motiveren.
Je bent sociaal vaardig en positief in de omgang met collega’s en kansengroepen.
Je houdt van leidinggeven en houdt ervan om in team te werken.
Je hebt zin voor initiatief.
Je beschikt over technisch inzicht.
Je bent handig aangelegd en steekt graag de handen uit de mouwen op de werkvloer.
Je kan goed organiseren en plannen. Je bent flexibel.
Je bent stipt en nauwgezet bij het uitvoeren van de jou toevertrouwde taken.
Je bent niet bang van administratie en bezit de nodige computervaardigheden.
Je beschikt over een rijbewijs.
Je staat open voor het volgen van extra vorming en opleiding in functie van de job.

Wij bieden:
•
•
•
•
•

Een zinvolle job in een dynamische en ondernemende organisatie.
4/5 contract (31,2u/week met ADV) (voltijds = 39u werkweek met 6 ADV-dagen)
Vervangingscontract, tot terugkomst titularis.
Maandwedde als bediende en maaltijdcheques.
De nodige interne of externe vorming om je functie te kunnen uitvoeren.

Plaats van tewerkstelling:
Vzw effect - klusjesdienst
Generaal Deprezstraat 02/50
8530 Harelbeke

Solliciteren:
Je kan solliciteren door je CV en motivatiebrief bij voorkeur per email te versturen naar
steven.lapauw@vzweffect.be of per post naar Steven Lapauw, Damastweversstraat 1, 8500 Kortrijk.
De tewerkstelling zou zo snel mogelijk moeten opstarten.
Voor meer informatie kan je ons steeds telefonisch contacteren op 056/28 27 71 of mailen naar
steven.lapauw@vzweffect.be .

