
    
 

Droom je van een job binnen de Sociale Economie ? 
Gaat je hart sneller slaan bij het herstellen van een e-bike of een bakfiets ? 
Is duurzame (fiets-)mobiliteit voor jou vanzelfsprekend ? 
Wil je mee werken aan de uitbouw van de fietsprojecten van Groep INTRO in Vilvoorde ? 
Streef je naar persoonlijke ontwikkeling en heb je een passie voor het werken met mensen ? 
…  
dan ben je bij ons aan het juiste adres !! 
 

Groep INTRO vzw 
zoekt  

Werkleider (M/V/X)-met-goesting 
Meer info op www.groepintro.be   

 

 

De Fietsprojecten omvatten de exploitatie van het Fietspunt (aan het station) èn de Fietsherstelplaats 

(in de Kruitfabriek) in Vilvoorde.  

 

Jouw FUNCTIE : 

 Dagelijkse organisatie (planning, overleg, controle) van de werking op 2 locaties 

 Dagelijkse aansturing en opvolging, in samenspraak met een coach, van een 10-tal medewerkers 

die flexibel worden ingezet over de 2 locaties 

 Permanent opvolgen van administratieve taken (telefonie, mail, facturatie, stockbeheer, kassa) 

 Permanent het netwerk aan bedrijven/partners onderhouden en uitbreiden  

 Regelmatig onderhoud/herstel van fietsen op externe locatie 

 Sporadisch deelnemen aan fietsgerelateerde activiteiten op zaterdag en/of zondag 

 

 

Jouw PROFIEL   

 Je beschikt over een ruime fietstechnische en materiaalkennis 

 Je kan medewerkers ondersteunen zodat zij hun talenten en competenties ontdekken en versterken 

 Je kan een overleg leiden en vorming/opleiding geven in fietstechnieken 

 Je beschikt over administratieve vaardigheden, je kan plannen en organiseren. 

 Je kan werken met Office-pakket van Windows 

 Je hebt oog voor orde, netheid en veiligheid 

 Je hebt aandacht voor gezondheid op de werkvloer 

  Je denkt en handelt op een kostenefficiënte en milieubewuste manier 

 Je stelt je flexibel op 

 Je kan zelfstandig en in team (samen-)werken 

 Je neemt een voorbeeldfunctie op en bent een echte ambassadeur van Groep INTRO  

http://www.groepintro.be/


 Je bent een teamspeler  

 Je bent positief ingesteld en denkt oplossingsgericht 

 Je beschikt over een rijbewijs B(E) 

 

Ontbreek je één of meerdere van onze bovenstaande verwachtingen ? Vertel ons dan hoe je deze 

vaardigheden zal verwerven.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Ons AANBOD 

 Een 4/5 vervangingscontract van bepaalde duur (startdatum nader te bepalen) 

 Een aantrekkelijk benefitspakket (hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, fietsvergoeding 

woon-werk, ADV-uren boven op het jaarlijks verlof, verloning volgens PC 329, barema B1C – 

relevante anciënniteit wordt meegenomen) 

 Je werkt in de week binnen een flexibel uurrooster tussen 7u. en 19u. 

 Dynamische sfeer en klein team in een betekenisvolle en groeiende sociale onderneming die 

uitdagingen aangaat en de toekomst mee vorm geeft 

 Een uitgebreid intern opleidingsaanbod en persoonlijke coaching 

 

 

Voel je je aangesproken door deze boeiende en uitdagende job? 

Stuur dan uiterlijk op vrijdag 16 april je motivatiebrief en CV door naar hans.huyghe@groepintro.be 

met duidelijke vermelding van ‘kandidaat werkleider Vilvoorde’. 

 

 Werklocatie: Kruitfabriek, Steenkaai 44, Vilvoorde  (+ Fietspunt station Vilvoorde) 

 Meer info over jobinhoud : christian.schepers@groepintro.be   

 

 

 

“Waag je kans! 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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