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 VACATURE  Teambegeleider (m/v) 

 

TWI is gelegen in Brussel en biedt werk aan 160 mensen, waarvan 135 met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als 

maatwerkbedrijf zijn wij een actieve speler in de sociale economie. Het is onze missie om door tewerkstelling voor onze 

doelgroepmedewerkers kansen te creëren voor zelfrealisatie en persoonlijke groei. Met een aangepaste begeleiding leveren 

we, samen met hen het resultaat af, dat de klant van ons verwacht en waarop ze trots kunnen zijn.  

We hebben onze diensten ondergebracht in vier duidelijke afdelingen ten behoeve van onze klanten uit diverse sectoren. 

In onze afdeling handling staan we in voor handling van mailings en zendingen en allerlei manuele bewerkingen en 

herverpakken van producten, artikels en promotiesets. 

In onze afdeling uitwerk bieden we diensten op de locatie van onze klant. Aldus werken we bij cateringbedrijven, 

electromontage, industriële productie, bouwwerven, logistieke bedrijven, grafische sector enz.  

We hebben ook een uitgebouwde groendienst, die het groenonderhoud doet voor instellingen, bedrijven, lokale overheden en 

particulieren in Brussel en de rand.   

In de afdeling scanning staan we in voor het digitaliseren en indexeren van papieren dossiers en documenten en bieden we de 

nodige nazorg om de archieven en dossiers van onze klanten digitaal te ontsluiten.  

  

 

Voor onze afdeling uitwerk zijn wij op zoek naar een 

            Teambegeleider (m/v) 

Jouw takenpakket :  

✓ Je zet jouw team van doelgroepmedewerkers aan het werk rekening houdende met hun competenties en 

beperkingen 

✓ Je begeleidt je team naar het resultaat en de kwaliteit die de klant van ons verwacht 

✓ Door jouw inzet ben je een voorbeeld voor onze doelgroepmedewerkers 

✓ Zo creëer je de voorwaarden waarbinnen elke doelgroepmedewerker kan groeien in zijn competenties 

 

Jouw profiel:  

✓ We hebben geen diplomavereiste, we vragen wel zin om aan de slag te gaan met je team 

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

doelgroepmedewerkers te motiveren 

✓ Je bent proactief, klant- en oplossingsgericht 

✓ Een leidinggevende ervaring in een professionele of niet-professionele context (bvb. in een jeugdbeweging 

of het verenigingsleven) is een pluspunt  

✓ 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 waarden : diversiteit, 

verbondenheid, flexibiliteit, directe communicatie en menselijke warmte 

✓ Je bent vlot in mondeling Nederlands en Frans 

✓ Je rapporteert aan de unitverantwoordelijke 

 

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 

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

openbaar vervoer) of op verplaatsing bij onze klant 

 

 

 

 

 

Solliciteren: Bezorg je motivatiebrief en CV aan Bert Vanoost, HR- en activeringsverantwoordelijke, Linthoutbosstraat 37, 
1200 Brussel of via mail naar bert.vanoost@twi.brussels 
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