Maatwerkbedrijf Sobo creëert duurzame tewerkstellingstrajecten
op maat van personen met verminderde kansen
op de reguliere arbeidsmarkt.

Op dit moment zijn wij dringend op zoek naar een:

VOLTIJDS WERKBEGELEIDER / COACH / SCHILDER (M/V)
VOOR DE SCHILDERAFDELING
WAT IS JE TAKENPAKKET ?
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Coachen en begeleiding van medewerkers in het kader van hun persoonlijke ontwikkeling en
hun loopbaan
Actief meewerken met de groep medewerkers bij de uitvoering van de opdracht (= schilderen behangwerken)
advies geven aan klanten over materialen, technieken, kleuren…
De opdracht op een duidelijke manier uitleggen aan de medewerkers
Zorgen voor een klantgerichte en kwalitatieve uitvoering
Groeikansen voor de medewerkers creëren op de werkvloer
Zorgen voor het toepassen, uitvoeren en aanleren van de juiste procedures en technieken,
ook op vlak van veiligheid
Het optimaal plannen, afstemmen en coördineren van activiteiten en bijeenkomsten
Regelmatig overleg met hoofd van de afdeling

WAT KAN JE VERWACHTEN ?
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

een zinvolle en boeiende job in de sociale economie sector
een job met zeer veel afwisseling
ondersteuning vanuit een team
interessante arbeidsvoorwaarden
er wordt gestart en geëindigd in het hoofdgebouw, Pathoekeweg 9A/7, 8000 Brugge
werktijden: 8.00u tot 12.00u en 12.30u tot 16:30, geen weekendwerk
voltijds contract van onbepaalde duur
aanwerving zo vlug mogelijk

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN ?
✓

technisch onderlegd zijn in schilderwerken binnen en buiten, behangen

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ervaring hebben in leiding geven: op een resultaatgerichte manier richting geven aan
medewerkers, doelen formuleren, middelen ter beschikking stellen, voortgang bewaken en
medewerkers corrigeren
graag samenwerken met klanten, medewerkers, collega’s…
zin hebben voor verantwoordelijkheid
goed en efficiënt kunnen organiseren, rekening houdend met de mogelijkheden van de
medewerker en de verwachtingen van de klant
werkgericht kunnen communiceren en rapporteren
flexibel zijn, veranderen van gedragsstijl en/of invalshoek om een gesteld doel te bereiken
sterk gedreven zijn om kwaliteitsvol werk af te leveren
in het bezit zijn van rijbewijs B
een goede lichamelijke conditie hebben
graag de handen uit de mouwen steken
veiligheid en welzijn van de medewerker belangrijk vinden
graag met mensen omgaan, hen respecteren en geloven in hun groeikansen
positief ingesteld zijn
eerlijk en betrouwbaar zijn t.a.v. de organisatie en haar doelstellingen

HOE KAN JE SOLLICITEREN ?
Bezorg je motivatiebrief en CV aan david.rotsaert@sobo.be

