
 

 
 
 
 
Het departement Inclusief Ondernemen van Groep INTRO vzw is op zoek naar  

 
Werkleider Groen & Renovatie 

 
Voor de afdeling in Anderlecht 

 

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 op www.groepintro.be  

 
Het Maatwerkbedrijf van Groep INTRO voert o.a. groenopdrachten uit voor openbare besturen, 

huisvestingsmaatschappijen en particulieren.  

Voor de dagelijkse aansturing van een van onze groenploegen in Melle zijn we daarom op zoek naar 

een Werkleider. 

 

Streef jij naar persoonlijke ontwikkeling bij medewerkers en heb jij een passie voor groenwerk &  

renovatie en het werken met mensen ?   

Dan ben jij de geschikte kandidaat! 

 

Het TAKENPAKKET   

• Het aansturen van een ploeg van 8 medewerkers die samen met jou instaan voor het uitvoeren 

van groen en of renovatie opdrachten bij onze klanten 

• Het coachen van medewerkers tijdens hun tewerkstelling, vooral rond de technische 

competenties 

• Taakverdeling en dagelijkse organisatie van je ploeg 

• Opvolging en eindcontrole van de uitgevoerde taken van de medewerkers 

• Stock- en materiaalbeheer  

• Contacten met klanten en opdrachtgevers 

• Administratieve taken (registratie, rapportage,…) 

• Je kan een offerte samenstellen en deze achteraf ook afrekenen 

• Deelnemen aan overleg 

 

Verwachtingen rond het PROFIEL 

• Grondige kennis van groen/renovatie - technische competenties is een vereiste 

• Ervaring en feeling in het werken met medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt 

• Zelfstandig en probleemoplossend werken 

• Een teamspeler zijn 

• Organisatietalent (plannen, acties uitvoeren, overzicht bewaren) 

• Commercieel inzicht 

• Communicatief vaardig zijn: kunnen omgaan met conflicten, grenzen kunnen stellen, duidelijk en 

constructief kunnen communiceren 

• PC- kennis : MS Word, Excel en Outlook 

http://www.groepintro.be/


• Rijbewijs B is een must, rijbewijs BE een meerwaarde 

• Je beschikt over een VCA-voor-leidinggevenden-attest of bent bereid dit asap te behalen; 

 

 

Het AANBOD 

• contractvorm en volume in overleg te bekijken (voltijds/deeltijds, vervangingscontract, 

(on)bepaalde duur)  

• Verloning volgens PC 329, barema B1C 

• 144 uren Arbeidsduurvermindering 

• Een job in een dynamische en uitdagende werkomgeving in een inclusieve onderneming 

• Omkaderd door een gemotiveerd team, een coach, projectleider  en een coördinator 

• Regelmatige opleiding en vervolmaking, met kansen op ontwikkeling van persoonlijke interesses in 

het werkveld 

 

PRAKTISCH 

• Kandidaatstelling met CV en motivatiebrief  tot 23 april 2019 t.a.v. maarten.perpet@groepintro.be 

• Indiensttreding: zo snel mogelijk 

• Plaats van tewerkstelling: Anderlecht (Tweestationstraat) 

mailto:maarten.perpet@groepintro.be

