VACATURE MAATSCHAPPELIJK WERKER
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.

Om de personeelsdienst/sociale dienst te versterken zijn wij op zoek naar een

MAATSCHAPPELIJK WERKER
Jouw profiel:








Je hebt een bachelor in sociaal werk, optie personeelswerk of kan een gelijkwaardige diploma voorleggen
Je bent vlot in het leggen van contacten en het houden van gesprekken met onze doelgroeparbeiders en
monitoren
Je bent een teamplayer
Je bent gestructureerd in het afhandelen van administratieve processen en kan goed overweg met PC
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 bent vlot in het Nederlands en mondeling Frans

Jouw takenpakket :











Je begeleidt onze werknemers zowel arbeidsgerelateerd als op persoonlijk vlak
Je rapporteert aan de HR- en activeringsverantwoordelijke en werkt samen met een collega in dezelfde
functie
Je voert intake-, aanwervings- en evaluatiegesprekken
Je stelt een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) op per medewerker en volgt dit, samen met de monitoren
op aan de hand van geregelde POP-gesprekken
Je ondersteunt de monitoren in het aansturen en evalueren van hun arbeiders
Je laat je geregeld zien op de werkvloer en werkt af en toe mee met onze doelgroeparbeiders
Je hebt oog voor de persoonlijke problematieken (sociaal, psychologisch, wonen, familiaal…) van onze
doelgroeparbeiders en verwijst hen naar de juiste begeleiding
Je bouwt ons netwerk van externe hulpverleners uit
Je verzorgt de personeelsadministratie van onze doelgroeparbeiders

Ons aanbod:






Een voltijds contract van onbepaalde duur (4/5 is bespreekbaar)
Een aangename en dynamische werksfeer en tal van opleidingsmogelijkheden.
Verloning op basis van barema’s van PC 327 cat. 2, aantrekkelijke verlofregeling, maaltijdcheques, werktijd
van 7u30 tot 16u.
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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