
MONITOR SOCIALE ECONOMIE 

(BUITENDIENST) 

Functieomschrijving 

Je leidt en begeleidt arbeiders met een arbeidshandicap voornamelijk op de 

werkvloer van een van onze klanten/opdrachtgevers. 

Je zorgt voor een kwalitatieve en productieve afwerking van de opdracht. 

Je hebt oog voor de groepsdynamiek en zorgt voor een positieve sfeer binnen je 

ploeg 

Profiel 

Je kan leiding geven aan groep werknemers met een afstand tot de reguliere 

arbeidsmarkt. 

Je hebt oog voor kwaliteit 

Je kan autonoom werken 

Je hebt een goede mondelinge kennis van het Frans, je kan je verstaanbaar maken 

tegenover je werknemers. 

Jobgerelateerde competenties 

 De productie of dienstverlening plannen en werknemers begeleiden bij het 

aanleren of uitvoeren van werkzaamheden 

 Informatie over de activiteit of de opvolging van de werknemers uitwisselen 

binnen het team of met de partners (individuele projecten, productie, 

groepssfeer, ...) 

 De productie of dienstverlening controleren en wijzigingen aanbrengen in de 

inrichting van werkposten, het werkritme, ... 

Persoonsgebonden competenties 

 Resultaatgerichtheid 

 Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit) 

 Samenwerken in een team 

 Contactvaardig zijn 

 Regels en afspraken nakomen 

 Zelfstandig werken 

 Creatief denken (Inventiviteit) 



 Leervermogen hebben 

 Klantgerichtheid 

 Zin voor nauwkeurigheid hebben 

 Omgaan met stress 

Vereiste studies 

Geen specifieke studievereisten 

Heb je niet het vereiste diploma, maar wel de nodige ervaring, dan kom je ook in 

aanmerking voor deze job. 

Talenkennis 

 Nederlands (zeer goed) 

 Frans (goed) 

Werkervaring 

Beperkte ervaring ( < 2 jaar ) 

Rijbewijs 

B 

Contract 

 Vaste Job 

 Contract van onbepaalde duur 

 Voltijds 

Plaats tewerkstelling 

SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE 

Aanbod 

Verlonig cfr. PC 327.1 niveau 3 met extra legale voordelen (maaltijdcheques, 

functietoeslag) 

Gratis openbaar vervoer indien NMBS 

40u-week met 2u arbeidsduurvermindering 

Interessante verlofregeling 



Plaats tewerkstelling 

KANUNNIK TRIEST 

LINTHOUTBOSSTRAAT 37 

1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE 
Toon op kaart 

Vlot bereikbaar met openbaar vervoer 

Waar en hoe solliciteren? 

Via e-mail: hugo.de.vos@fracarita.org  

 

Contact: Hugo De Vos 

Voor bijkomende informatie kan u contact opnemen met Hugo De Vos, 

02/738.07.84 

 

mailto:hugo.de.vos@fracarita.org

