VACATURE
MAATSCHAPPELIJK WERKER
TWI is een maatwerkbedrijf gelegen te Brussel. Als maatwerkbedrijf staan we open voor elke uitdaging. Behalve raketten
lanceren.... dat kunnen we (nog) niet!
Uitdagingen gaan we alle 150 samen aan, ook onze 125 medewerkers met een beperking. Op die manier krijgen zij alle kansen tot
persoonlijke groei en om hun competenties te ontwikkelen.
Als onderneming is TWI volop in beweging, o.a. via nieuwe projecten met aandacht voor duurzaamheid en ecologie. De vier
bestaande business units (groendienst, handling, teams op locatie en digitalisering) groeien en bloeien en evolueren naar een
doorgedreven professionalisering en kwaliteit. Deze dynamische omgeving creëert kansen voor wie ambitieus en ondernemend is
maar ook het hart op de juiste plaats heeft!

personeelsdienst/sociale dienst
werker
Om de

te versterken zijn wij op zoek naar een

maatschappelijk

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 ;
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 werkt mee aan de personeelsadministratie van onze doelgroeparbeiders.

Jouw profiel:
•
•
•
•
•
•

Je hebt een bachelor in sociaal werk, optie personeelswerk of kan een gelijkwaardig 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;
Je bent vlot in het Nederlands en mondeling Frans.

Ons aanbod:
•
•
•
•
•
•

Voltijds contract van onbepaalde duur (4/5 is mogelijk);
Verloning op basis van barema’s van PC 327 cat. 2, aantrekkelijke verlofregeling, maaltijdcheques;
Aangenaam team van gedreven collega’s;
Excellente werksfeer met ruimte voor een lach en een traan;
Opleidingsmogelijkheden voor wie wil groeien;
Plaats van tewerkstelling : Linthoutbosstraat 37, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, goed bereikbaar met openbaar
vervoer.

JOIN OUR TEAM en bezorg je motivatiebrief en CV aan bert.vanoost@twi.brussels !
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