VACATURE
WERKLEIDER GROENDIENST
TWI is een maatwerkbedrijf in Brussel dat actief is in verschillende domeinen. Het groendonderhoud
op verplaatsing bij onze klanten is één van onze kernactiviteiten.
Als werkbegeleider slaag je erin om samen met je ploeg een gekregen opdracht af te werken zoals de
klant het vraagt. Je werkt samen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en leert hen
intussen nieuwe dingen aan, je zorgt ervoor de juiste man/vrouw op de juiste plaats te zetten bij elke
opdracht die je moet volbrengen.
Profiel:
We hebben geen diplomavereiste, maar een diploma in tuin- of groenbeheer is voor deze functie een
pluspunt.
We vragen in de eerste plaats veel goesting om aan de slag te gaan met je ploeg en uw opdracht op
een professionele en effectieve manier uitvoeren.
Ervaring met groenwerk en het beheer van tuinen het ganse jaar door is een vereiste.
Je hebt al leiding gegeven; professioneel of via jeugd- en sportverenigingen.
Je bent proactief: je weet hoe je het groenbeheer in functie van de verschillende seizoenen op de
beste manier kan aanpakken om het beoogde resultaat ook in de piekperiodes te halen.
Talenkennis: Nederlands en Frans.
Je bent in het bezit zijn van een rijbewijs BE of B met ervaring aanhangwagen.
Aanbod:
Een boeiende, afwisselende job met verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen initiatief.
Opleidingskansen.
Voltijds contract van onbepaalde duur
Verloning volgens PC 327.01 met extra legale voordelen en maaltijdcheques t.w.v. € 8.
Dagwerk: 7u30-16u met arbeidsduurvermindering en aantrekkelijke verlofregeling.
Plaats tewerkstelling:
Je zal flexibel worden ingezet, daar waar onze klanten een ploeg vragen
met vertrek en aankomst vanuit TWI: Linthoutbosstraat 37, Sint Lambrechts Woluwe.
Solliciteren:
Schriftelijk met cv t.a.v. Hugo De Vos
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