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 VACATURE TEAMBEGELEIDER GROEN 

 

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, waaronder een sterk uitgebouwde groendienst. Deze staat in 

voor het groenonderhoud (gras afrijden, hagen scheren, onkruid wieden,…) voor 

instellingen, bedrijven, lokale overheden en particulieren in Brussel en de rand.   

 

 

 Om een team doelgroeparbeiders aan te sturen zijn wij op zoek naar een 

TEAMBEGELEIDER GROEN (m/v) 

Jouw takenpakket :  

✓ Je verzamelt ’s ochtends je team, samen laden jullie het materiaal in, koppelt eventueel de 

aanhangwagen aan, laat je team plaats nemen in de bestelwagen en rijdt vervolgens met je 

team naar de werf die voor jou die dag ingepland staat 

✓ Op de werf aangekomen, zet je jouw team van doelgroepmedewerkers aan het werk rekening 

houdende met hun competenties en beperkingen en met het resultaat en de kwaliteit die de 

klant van ons verwacht 

✓ Je werkt zelf mee. Door jouw inzet ben je een voorbeeld voor onze doelgroepmedewerkers. Zo 

creëer je de voorwaarden waarbinnen elke doelgroepmedewerker kan groeien in zijn 

competenties 

✓ Je rapporteert aan de unitverantwoordelijke 

 

Jouw profiel:  

✓ Ervaring in tuin- of groenbeheer is een must 

✓ Je hebt zin om aan de slag te gaan met je ploeg, je bent je bewust van je voorbeeldfunctie, je 

hebt een hart voor mensen en weet hoe onze doelgroeparbeiders te motiveren 

✓ Je hebt een rijbewijs BE voor het rijden met een bestelwagen + aanhangwagen en kan je 

mondeling uit de slag trekken in het Nederlands en het Frans 

✓ Je bent proactief, klant- en oplossingsgericht 

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

 

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) 

 

 

 

 

 

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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