VACATURE WERKLEIDER
Entiris vzw is een maatwerkbedrijf met 1.700 medewerkers. Wij hebben vestigingen in Aarschot, Bornem, Diest, Heistop-den-Berg, Kampenhout, Kessel-Lo en Mechelen. Ons enthousiaste team zet zich elke dag in om onze maatwerkers
– mensen met een erkende afstand tot de arbeidsmarkt – een volwaardige job aan te bieden. Zo koppelen we onze
uitgesproken sociale doelstelling aan een maatschappelijke en bedrijfseconomische verantwoorde manier van
werken. Wij werken als toeleverancier voor meerdere bedrijven – onder meer in verpakking van goederen, medische
materialen en voedingsmiddelen, assemblage en groendienst. De producten die wij aan onze klanten leveren, moeten
voldoen aan de hoogste standaarden.
Heb jij een hart voor mensen? Sta jij met twee voeten in de economische realiteit? Wil jij ook het beste van twee
werelden combineren? Dan ben jij misschien wel onze nieuwe m/v/x:

WERKLEIDER
Jouw uitdaging:
• Je stuurt een operationeel team aan. Dit team bestaat uit werknemers met een erkende afstand tot de
arbeidsmarkt.
• Je werkt opdrachten af op onze locatie of bij klanten.
• Je realiseert doelen in kwantiteit en kwaliteit volgens de vastgelegde normen op een veilige manier.
• Je ondersteunt en begeleidt de werknemers en je ontwikkelt de vaardigheden en sterktes van individuele
werknemers en van het team.

Jouw troeven:
•
•
•
•

Je hebt enkele jaren ervaring in het leidinggeven (liefst in een productieomgeving).
Je beschikt over sociale en communicatieve vaardigheden.
Je bent geëngageerd om onze sociale doelstelling mee te helpen realiseren.
Je beschikt over een rijbewijs en eigen vervoer.

Ons aanbod:
•
•
•
•
•

Een vaste job
voltijdse functie
Een interessante job in een mensgerichte organisatie
Een competitief salaris in functie van ervaring, inzet en resultaten
Werk in je eigen streek in een financieel gezonde organisatie

Interesse?
Stuur dan je CV met begeleidende brief naar lydia.naulaerts@entiris.be
Voor meer informatie kan je ook terecht bij Bart Steeno op het nummer 016 44 14 77 en
op www.entiris.be

