
 
  

  
 

  Groep INTRO vzw 
zoekt  

een Werkleider groenprojecten in Maldegem 
(M/V/X) 

 
Zin in een maatschappelijk relevante job met verantwoordelijkheid en groene vingers? Als werkleider 
bij Groep INTRO maatwerk stuur je een ploeg aan in Maldegem die samen met jou groenopdrachten 
uitvoert. Zo bouw je mee aan een inclusieve samenleving! Dit mag je van de job verwachten: 
 

• Je verdeelt de taken naargelang talenten en competenties en stuurt een 8-tal medewerkers 
dagdagelijks aan op de werkvloer. 

• Je volgt de verschillende werven op en voert de eindcontrole op de uitgevoerde taken uit. 
• Je maakt samen met de projectleider offertes op en onderhoudt het contact met onze 

klanten. 
• Je registreert en brengt verslag uit over de uitgevoerde opdrachten. 
• Je beheert de stock en het materiaal. 

 
Dit is jouw profiel : 
 

• Je beschikt over de technische kennis van groenonderhoud en brengt die over naar jouw 
medewerkers. 

• Je bent als leidinggevende een coach, kan grenzen stellen en omgaan met conflicten. 
• Je werkt in functie van de opdrachtgever, kostenefficiënt en milieubewust. 
• Je kan met courante softwarepakketten aan de slag om je administratie bij te houden. 
• Je beschikt over een rijbewijs B (BE is een plus) 

 
Ontbreek je één of meerdere van onze bovenstaande verwachtingen? Vertel ons dan in jouw 
motivatiebrief hoe je deze vaardigheden zal verwerven.  
 
Ons aanbod : 
 

• Een voltijds contract van onbepaalde duur  
• Aantrekkelijk loonpakket volgens barema PC 327 
• Maaltijdcheques 
• Een hospitalisatieverzekering 
• Extra verlofdagen via ruime ADV-regeling bovenop je wettelijke vakantiedagen 

 
• Een ruim vorming- en opleidingsaanbod met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling 
• Een job waarin je eigenaarschap mag opnemen 
• Een ruim kader voor tijd- en plaats-onafhankelijk werken 
• Een zinvolle job binnen een betekenisvol en groeiend bedrijf 

 
Woon-werkverkeer: 
 

• Openbaar vervoer : volledige terugbetaling mogelijk 
• Fiets : 



 
  

o Fietsvergoeding van € 0,25 per afgelegde km (al vanaf 1 km) 
o Mogelijkheid tot een blue bike abonnement (deelfietsen aan stations) 

• Wagen: 
o Een vergoeding voor woon-werkverplaatsingen met je eigen wagen 
o Mogelijkheid tot een Cambio abonnement (deelwagen) 

 
Jouw uitvalsbasis is de vestiging van Groep INTRO in Maldegem. De opstartdatum wordt vastgelegd in 
overleg met de leidinggevende. 
 
Voel je je aangesproken door deze uitdagende functie ? : 
 
Stuur jouw motivatiebrief en een recent CV door naar Griet Vandeweege (coördinator) met de 
vermelding ‘Sollicitatie Werkleider Maldegem’ : griet.vandeweege@groepintro.be   
 
Meer info over de vacature en het sollicitatieproces : 
 
Op basis van weerhouden CV’s worden de kandidaten uitgenodigd voor een eerste interview. Meer 
info over onze werking kan je terugvinden op www.groepintro.be. Heb je nog vragen? Mail dan naar 
jobs@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. 
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