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VACATURE  CHAUFFEUR/POLYVALENT ARBEIDER 

 

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.  

  

  

Wij zijn momenteel op zoek naar een 

CHAUFFEUR / POLYVALENT ARBEIDER 

Jouw profiel:  

 Je hebt een erkenning voor een maatwerkbedrijf 

 Je kan zelfstandig transportopdrachten uitvoeren in Brussel en omgeving 

 Je bent flexibel ingesteld in functie van de opdrachten 

 Je hebt een rijbewijs B, een rijbewijs BE is een pluspunt 

 Je rijdt defensief, kent en respecteert de wegcode 

 Je rijdt als een goede huisvader, je draagt zorg voor de voertuigen 

 Je meldt spontaan defecten en schade  

 Je werkt op positieve wijze mee aan onze christelijk geïnspireerde waarden, in open 

dialoog en met respect voor ieders overtuiging  

 

Jouw takenpakket :  

 Je verzorgt de gevraagde transporten van mensen en van goederen 

 Je wordt daarnaast ingeschakeld als polyvalent arbeider   

 Je werkt in principe van 7u30 tot 16u, overuren zijn mogelijk en je neemt je pauzes 

flexibel in functie van het werk 

 

Ons aanbod:  

 Een voltijds contract van onbepaalde duur.  

 Verloning op basis van barema’s van PC 327 cat. 5, aantrekkelijke verlofregeling en 

extralegale voordelen 

 Onmiddellijke indiensttreding 

 Standplaats : Linthoutbosstraat 37, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, goed bereikbaar 

met openbaar vervoer 

 

 

 

 

 

Solliciteren:  Neem contact op (niet op woensdag)  met  Katrien Derongé, Linthoutbosstraat 37, 1200 Brussel 
, via mail naar katrien.deronge@fracarita.org of tel 02/735 63 25. 
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