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VACATURE  WERKBEGELEIDER (monitor) 

 

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

mensen, waarvan 150 uit kansengroepen 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 een team doelgroeparbeiders aan te sturen zijn wij op zoek naar een 

WERKBEGELEIDER (monitor) 

Jouw profiel:  

 We hebben geen diplomavereiste, we vragen vooral zin om aan de slag te gaan met je ploeg 

 Je bent je bewust van je voorbeeldfunctie, je bent sociaal vaardig en weet hoe onze 

doelgroeparbeiders te motiveren 

 Je bent proactief, klant- en oplossingsgericht 

 Je bent een teamplayer en staat jouw collega’s bij, waar nodig 

 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 mondeling Nederlands en Frans 

 

Jouw takenpakket :  

 Je werkt samen met je ploeg doelgroeparbeiders een gekregen opdracht kwalitatief af, zoals 

de klant het vraagt 

 Je creëert de voorwaarden waardoor elke doelgroepmedewerker kan groeien in zijn 

competenties 

 

Ons aanbod:  

 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. 3, aantrekkelijke verlofregeling en 

extralegale voordelen 

 Je vertrekt vanuit onze vestiging in Sint-Lambrechts-Woluwe (goed bereikbaar met openbaar 

vervoer), maar uiteraard is je werkomgeving bij onze klanten 

 

 

 

 

 

Solliciteren: Bezorg je motivatiebrief en CV aan Bert Vanoost, HR- en activeringsverantwoordelijke, 

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