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VACATURE  UNIT-VERANTWOORDELIJKE HANDLING 

 

TWI is een maatwerkbedrijf (vroegere beschutte werkplaats) gelegen in Brussel en biedt werk aan 175 mensen, 

waarvan 150 met een afstand tot de arbeidsmarkt.  Wij geven hen alle kansen om zich te realiseren in hun werk 

en hun competenties verder te ontwikkelen.  

Wij bieden een gevarieerd gamma van diensten aan, steeds op maat van onze klanten én onze medewerkers. 

Wij werken hoofdzakelijk in onderaanneming voor bedrijven en dit zowel in onze eigen ateliers als op verplaatsing 

bij de klant.  

In onze afdeling handling staan we in voor de correcte voorbereiding en handling van mailings en zendingen en 

hiermee verbonden diensten, aangevuld door allerlei manuele bewerkingen en herverpakken van producten, 

artikels en promotiesets. 

 

Om de Unit handling te leiden zijn we op zoek naar een gedreven 

UNIT-VERANTWOORDELIJKE HANDLING 

Jouw profiel:  

 Je beschikt over een bachelor-diploma of kan een gelijkwaardige ervaring voorleggen.  

 Je bent klantgericht en gaat planmatig en gedisciplineerd te werk.  

 Je onderkent de competenties en talenten van de medewerkers maar je kan hen ook op een rustige en 

duidelijke manier aanspreken over hun werk en hun gedrag.  

 Je steekt enerzijds graag energie in je eigen ontwikkeling en zoekt kansen om successen te behalen en 

anderzijds stel je het persoonlijk belang ondergeschikt aan het groepsbelang.  

 Kennis van een soortgelijke omgeving (mailing, handling, fulfilment, manuele drukafwerking) is een 

pluspunt 

 Je hebt een hart voor mensen en werkt op positieve wijze mee aan onze christelijk geïnspireerde waarden, 

in open dialoog en met respect voor ieders overtuiging  

 Je hebt enkele jaren ervaring en je bent vlot in het Nederlands en mondeling Frans  

 

Jouw takenpakket :  

 Je zorgt voor een vol orderboekje voor jouw unit. Je prospecteert naar geschikt werk en je maakt passende 

offertes op in samenspraak met de directeur  

 Je werkt een visie en een strategie uit voor de werkorganisatie van jouw afdeling 

 Je plant het werk en je volgt de kwaliteit van de afgeleverde diensten  

 Samen met enkele werkbegeleiders, stuur je een aantal teams doelgroeparbeiders aan 

 Je evalueert de attitude en competenties van jouw medewerkers en communiceert hier over 

 Je staat in voor een correcte administratie t.a.v de boekhouding en de personeelsdienst (o.a. gepresteerde 

uren, aankoopbonnen, enz.)  

 

Ons aanbod:  

 Een boeiende, afwisselende job met verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen initiatief 

 Een voltijds contract van onbepaalde duur.  

 Een aangename en dynamische werksfeer en tal van opleidingsmogelijkheden.  

 Verloning op basis van barema’s van PC 327 cat 2; aangevuld door functietoeslag, aantrekkelijke 

verlofregeling en extralegale voordelen 

 Plaats van tewerkstelling : Linthoutbosstraat 37, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, goed bereikbaar met 

openbaar vervoer 

 

 

 

 

Solliciteren: Bezorg je motivatiebrief en CV voor  01/03/2020 aan Bert Vanoost, HR- en activeringsverantwoordelijke, 

Linthoutbosstraat 37, 1200 Brussel of via mail naar bert.vanoost@fracarita.org  . 
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