
    
Groep INTRO vzw 

zoekt  
enthousiaste Werkleider  (B-to-B ) 

Grinta Koeriers Gent  (M/V/X) 
 

 

Groep INTRO vzw is een professionele organisatie die inzet op persoonlijke groei van mensen.  

We doen dit via arbeid, begeleiding en vorming.  
Meer info op www.groepintro.be   
 

Voor de afdeling ‘Inclusief Ondernemen – Duurzame Mobiliteit’  is Groep INTRO op zoek naar een 

werkleider.  

Streef jij naar persoonlijke ontwikkeling bij (jong-)volwassenen en heb jij  een passie voor het werken 

binnen een (Fiets-)koerierdienst, dan ben jij de geschikte kandidaat!  

 

Jouw FUNCTIE : 

 Dagelijkse organisatie van de taken op de werkvloer 

 Opvolgen en eindcontrole van de uitgevoerde bedelingen/leveringen 

 administratieve taken (opvolgen telefonie, planning, facturatie,…) 

 het netwerk aan bedrijven/partners onderhouden en uitbreiden 

o vlot en professioneel contacten leggen met bedrijven die Groep INTRO niet kennen en het 

aanbod voorstellen in functie van samenwerking 

o Warm houden van bestaande contacten in functie van het uitbreiden van opdrachten 

en/of verhogen van volumes  

 In nauwe samenspraak met een coach, vorm en gestalte geven aan het begeleidingstraject van de 

medewerkers van je team 

 Strategie vastleggen van het project op (middel-)lange termijn + vertaling ervan in businessplan 

 

 

Verwachtingen rond het PROFIEL  

 Kennis van, interesse voor, voeling met en kunnen omgaan met de doelgroep van Groep INTRO. 

 Technische kennis van het vakgebied waarin men werkzaam is. 

 Plannen en organiseren van een technisch vormingsaanbod voor deelnemers in groep of individueel. 

 Kennis en beheer van materiaal 

 Basiskennis Office-pakket van Windows. 

 Kennis hebben en toepassen van wetgeving inzake veiligheid en gezondheid op de werkvloer. 

 Kunnen werken met groepen (een overleg leiden, een interne vorming begeleiden,…) 

 Opmaak offertes en bestekken. 

http://www.groepintro.be/


 Administratie en registratie op orde houden.  

 Denken en handelen op een kosten- en milieubewuste manier. 

 Rijbewijs B(E) 

 

 

Het AANBOD 

 Een deeltijds contract (75%) van onbepaalde duur   

 Een aantrekkelijk benefitspakket (maaltijdcheques, verlofregeling, Verloning volgens PC 329, 

barema B1C) 

 Een job in een dynamische en uitdagende werkomgeving in een betrokken organisatie 

 Omkaderd door een gemotiveerd team, een projectleider en een coördinator 

 Een actief vorming- en opleidingsaanbod met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling 

 Autonomie en verantwoordelijkheid 

 

 

Voel je je aangesproken door deze boeiende en uitdagende functie ? 

Stuur dan uiterlijk op 31/05/2018 je  motivatiebrief en CV door naar hans.huyghe@groepintro.be  

 

 Werklocatie: Bedrijvencentrum De Punt, Kerkstraat 108, 9050  Gentbrugge   

 Meer info over jobinhoud, voorwaarden, aanbod en selectieprocedure : 

hans.huyghe@groepintro.be 

 Sollicitatiegesprekken gaan door op  donderdag 14 juni 2018 
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