Groep INTRO vzw
zoekt
2 stafmedewerkers circulaire en sociale economie (M/V/X)
Groep INTRO is een sociale economie - onderneming die een brede waaier van diensten en producten
aanbiedt aan bedrijven, openbare besturen en particulieren én inzet op de persoonlijke groei van zijn
medewerkers. We doen dit binnen de domeinen schoonmaak, horeca, fiets en duurzame mobiliteit,
hout, renovatie en restauratie, groenonderhoud en onderhoud publieke ruimtes.
Omdat we de volgende jaren onze dienstverlening nog verder willen uitbreiden en de circulaire
economie hierbij ons leidend kompas zal zijn, zijn we op zoek naar een stafmedeweker circulaire en
sociale economie.
Waarom? Omdat we ervan overtuigd zijn dat net op het kruispunt van circulaire economie en sociale
economie duurzame kansen liggen voor onze medewerkers én voor onze samenleving. We zoeken een
creatieve en innovatieve geest die trends en ontwikkelingen binnen onze verschillende vakgebieden
nauwlettend in het oog houdt en opportuniteiten omzet in nieuwe diensten of producten met een
focus op duurzaamheid, zero waste en de korte keten. Je werkt hiervoor nauw samen met de
coördinatoren van de verschillende afdelingen. Zo maak jij dagelijks mee het verschil voor onze klanten
én werk jij mee aan de groei en de tewerkstellingskansen van onze meer dan 500 medewerkers.
Jouw uitdagingen:
•
•

•

•

•

Je zet jouw creatieve en innovatieve ideeën om in een businessplan waarbij je de
mogelijkheden van onze medewerkers verzoent met de economische rendabiliteit
Je legt contacten met bedrijven, lokale besturen en/of andere sociale economieondernemingen om strategische en commerciële partnerschappen aan te gaan rond nieuwe
diensten of producten
Je volgt de projectoproepen van de verschillende subsidiegevers nauwlettend op en je koppelt
deze oproepen aan onze producten en diensten, waarna je het subsidiedossier inhoudelijk
uitwerkt
Je werkt nauw samen met het coördinatorenteam en ondersteunt hen inhoudelijk bij:
o het vertalen van het beleidsplan in operationele doelstellingen
o het uitwerken van procedures
o het faciliteren van het overleg met de projectleiders over de domeinen heen
o het uitwerken van openbare aanbestedingen voor opdrachten bij steden en
gemeenten
Je koppelt ideeën uit het coördinatorenteam aan mogelijke samenwerkingen en subsidies

Groep INTRO waardeert diversiteit, ook in haar personeelsbeleid. Wij selecteren kandidaten op basis
van hun kwaliteiten en vaardigheden. We doen dit ongeacht geslacht, leeftijd, handicap, culturele
achtergrond, nationaliteit of levensbeschouwing

Wie ben je?
• Je beschikt minimaal over een bachelordiploma en/of kan terugvallen op een gelijkwaardige
relevante ervaring. Beleidservaring binnen de sociale sector/sociaal ondernemen/circulaire
economie is een pluspunt.
• Je hebt ervaring met projectmanagement en het opmaken van businessplannen
• Je bent thuis in het subsidielandschap en je schrijft vlot aan subsidiedossiers en openbare
aanbestedingen
• Je communiceert vlot en professioneel met collega’s, partners, bedrijven en lokale besturen
• Je bent administratief sterk en je kan georganiseerd werken.
• Je bent graag onderweg: je bezoekt regelmatig onze verschillende afdelingen verspreid over
Vlaanderen en Brussel, zodat je voldoende voeling houdt met wat er leeft en wat er nodig is.
• Markttendensen trekken je aandacht, je leert graag bij en blijft je expertise doorlopend
ontwikkelen
• Je houdt het niet enkel bij denken en dromen maar je kan resultaatsgericht én zelfstandig
werken: doelen stellen, evalueren en bijsturen
• Je werkt graag samen in een klein team waarbij je oplossingsgericht en positief bijdraagt aan
onze groei in kwaliteit en omzet
• Je gelooft in onze visie en missie en wil deze vol enthousiasme uitdragen
Wat bieden wij?
• Voltijds contract onbepaalde duur (80% bespreekbaar)
• Aantrekkelijk verloningspakket met o.a. hospitalisatieverzekering na 6 maanden dienst,
maaltijdcheques, volledige terugbetaling van het openbaar vervoer of een fietsvergoeding
voor woon-werkverkeer. Mogelijkheden rond het gebruik van Cambio (rijbewijs is dus een
vereiste) en/of Blue Bike.
• Extra verlofdagen via ruime ADV-regeling
• Een job waarin je eigenaarschap mag opnemen met een zeer ruim kader voor tijd- en
plaatsonafhankelijk werken
• Plaats van tewerkstelling is overeen te komen, een grote mobiliteit is evident verbonden aan
deze functie.
• Je werkt in een betekenisvol en groeiend bedrijf dat uitdagingen aangaat en de toekomst mee
vorm geeft.
Voel je je aangesproken door deze boeiende en uitdagende functie ?
Overtuig ons en stuur jouw motivatiebrief samen met een recent CV uiterlijk op 20/10/2021 naar
hendrik.deluca@groepintro.be .
Wil je meer info over de jobinhoud, voorwaarden, aanbod of selectieprocedure? Liesbeth Van der
Schoot helpt je graag verder: liesbeth.vanderschoot@groepintro.be
Samen met medewerkers, partners en bedrijven maken we bij Groep INTRO werk van persoonlijke
groei. We doen dit via arbeid, vorming en begeleiding. Meer info vind je op www.groepintro.be.
Groep INTRO waardeert diversiteit, ook in haar personeelsbeleid. Wij selecteren kandidaten op basis
van hun kwaliteiten en vaardigheden. We doen dit ongeacht geslacht, leeftijd, handicap, culturele
achtergrond, nationaliteit of levensbeschouwing

