Groep INTRO vzw
zoekt
Werkleider groenprojecten in Aalst
Groep INTRO is een maatwerkbedrijf dat meewerkt aan een inclusieve samenleving en inzet op de
persoonlijke groei van zijn medewerkers. Voor de versterking van onze ploeg in Aalst zoeken we een
werkleider voor onmiddellijke indiensttreding en leggen we daarnaast een werfreserve aan.
In onze afdeling in Aalst voeren we groen- en renovatiewerken uit voor openbare besturen, bedrijven
en particuliere klanten.
Als werkleider ben jij verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing op de werkvloer van een ploeg
van een 8-tal medewerkers die samen met jou instaan voor het uitvoeren van groenopdrachten bij
onze klanten. Dit wil zeggen dat je leiding geeft aan jouw ploeg, deze coacht maar ook zelf
meewerkt. Je komt terecht in een divers team waar je elke dag mee voor tevreden klanten zorgt.
Kortom: ben je op zoek naar een afwisselende job in een mensgerichte en duurzame omgeving waar
je jouw technische, coachende én administratieve vaardigheden kan inzetten, aarzel dan niet langer
en stel je kandidaat.
Jouw uitdagingen:
• Je zorgt voor de taakverdeling en dagelijkse organisatie van je ploeg
• Je volgt de verschillende werven op en voert de eindcontrole op de uitgevoerde taken uit
• Je onderhoudt samen met de projectleider de contacten met onze klanten en opdrachtgevers
• Je zorgt voor een correcte projectopvolging
o Samen met de projectleider opmaken van offertes op basis van een duidelijke calculatie
o Een nauwkeurige registratie en rapportage van de uitgevoerde opdrachten
o Zorg voor stock- en materiaalbeheer
Jouw sterktes:
• Je hebt voldoende technische competenties in de groensector om jouw medewerkers aan te sturen
en de werken bij onze klanten op de correcte manier uit te voeren
• Je bent een coachende leidinggevende die oog heeft voor de talenten en competenties van zijn
medewerkers maar die ook grenzen kan stellen en kan omgaan met conflicten
• Je denkt en handelt oplossingsgericht, commercieel, kostenefficiënt en milieubewust
• Je bent administratief punctueel, je kan vlot met de meest courante softwarepakketten
• Je maakt graag correcte planningen op
• Je geeft jouw technische kennis op een gestructureerde manier door aan jouw medewerkers
• Je bent in het bezit van een rijbewijs B, BE is een pluspunt
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

Ons aanbod:
• Een voltijds contract van onbepaalde duur
• Verloning volgens barema PC 327
• Hospitalisatieverzekering en fietsvergoeding voor woon-werkverkeer
• Extra verlofdagen via ruime ADV-regeling
• Werken in een betekenisvolle en groeiende sociale onderneming die uitdagingen aangaat en de
toekomst mee vorm geeft
• Een job waarin je eigenaarschap mag opnemen
• Jouw standplaats is: Aalst
• Een uitgebreid intern opleidingsaanbod en persoonlijke coaching
Voel je je aangesproken door deze boeiende en uitdagende job?
Overtuig ons en stuur jouw motivatiebrief samen met een recent CV uiterlijk op 20 oktober 2021
naar griet.vandeweege@groepintro.be
Meer info over jobinhoud, voorwaarden, aanbod en selectieprocedure :
griet.vandeweege@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

