Kaliber ? … dat is de nieuwe naam van ZKW ! Met Kaliber kondigen wij met trots een nieuwe fase aan in
de geschiedenis van ons bestaan als maatwerkbedrijf en beklemtonen wij het bijzondere talent van
onze mensen met een arbeidsbeperking.
Allemaal mensen die dankzij hun arbeidshandicap, bèst geschikt zijn voor handwerk van hoge kwaliteit.
Wij willen meer dan ooit focussen op alle talenten van onze medewerkers en de meerwaarde die hun
inzet betekent! We laten hen groeien en daardoor groeit Kaliber ook als organisatie, daarom zijn wij op
zoek naar

WERKBEGELEIDER(S)
M/V/G
Functiebeschrijving
Als werkbegeleider sta je in de eerste plaats in voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking
zodat zij het werk vlot, efficiënt, veilig en kwaliteitsvol kunnen uitvoeren.
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Je stimuleert en motiveert een groep werknemers zodat ze naar best vermogen mee kunnen
werken in een productieomgeving.



Je (h)erkent hun individuele mogelijkheden en ondersteunt hen op menselijk vlak waar nodig.



Je begeleidt je mensen in een juiste werkattitude.



Je bewaakt de kwaliteit van de uitgevoerde werken en verzorgt productie gerelateerde
registraties conform vooropgestelde procedures en instructies.



Je werkt in teamverband, soms samen met collega werkbegeleiders en hun groep talenten.



Je werkt tevens nauw samen met je hoofdwerkbegeleider van de afdeling, mbt het organiseren
en opvolgen van werkopdrachten.



Sowieso is jouw spontane interesse voor mensen aanwezig.

Profiel


Je hebt als bachelor i.e. menswetenschappelijke richting, een eerste werkervaring achter de rug
of
je hebt ruime ervaring in een productieomgeving waar je al werkte met mensen als
(hulp)teamleader.



Technische basiskennis is welkom, zodat je storingen kan opsporen en eventueel kan bijstellen.



Je hebt een rijbewijs B.



Enige flexibiliteit is gewenst, omdat je ook geregeld op locatie zal meewerken.



We verwachten dat je vlot in een team kan samenwerken.

Aanbod


Kaliber bied je :
een aantrekkelijk salaris en extra legale voordelen,
een leuke job en onmiddellijk een vast contract,
de kans om dicht bij huis te werken
en mee te werken aan een nieuw verhaal met mooie uitdagingen!

Interesse?
Stuur snel je CV en je motivatiebrief naar GDBHRconsult@kalibermaatwerk.be
Uiterlijk op 7 december 2018
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