VACATURE
INSTRUCTEUR bouw en renovatie

(M/V )

De Duinenwacht VZW
Wat moet je doen ?
Als instructeur geef je leiding aan een kleine ploeg medewerkers . Je optimaliseert het functioneren van het team door
zelf ook actief mee te werken op de werkvloer en de verschillende taken aan te leren aan degene die hier behoefte aan
hebben. Tijdens de werkzaamheden controleer je of alles goed verloopt en geef je bijsturingen waar nodig. In de
begeleiding hou je rekening met de specifieke behoeften en uitdagingen van onze doelgroep. Je werkt actief mee aan
een veilige leeromgeving die aansluit bij de situatie van onze medewerkers. Je hebt dan ook een voorbeeldfunctie en
bent verantwoordelijk voor veilig werken en kwaliteit van het afgeleverde werk. Sporadische klantencontacten zijn
mogelijk.
Aard van de werken: Gyproc plaatsen, schilderwerken, dakisolatie plaatsen, afbraakwerken, leeghalingen, binnen en
buitenwerken, ...
Wie zoeken we ?
Wij zoeken een coach die graag meewerkt op de werkvloer. Je hebt bij voorkeur enige ervaring met het begeleiden
van mensen. Voor deze functie richten we ons vooral op de competenties die iemand heeft en minder op een specifiek
diploma. Je hebt wel minimaal een diploma hoger secundair in een technische richting of hebt een diploma in een
economische of sociale richting. Heb je ervaring met of interesse in houtbewerking en ken je iets van dakisolatie
/renovatie dan is dit meegenomen.
Je kan mensen motiveren en individueel begeleiden, inclusief conflicten hanteren. Daarnaast kan je ook plannen en
organiseren en volg je de voortgang van het werk nauwgezet op. Je beschikt over een rijbewijs B.

Waar werk je ?
Het vertrekpunt ’s morgens om 7 u.15 is aan de Vaartblekersstraat 15 te Oostende. Als instructeur heb je een
dienstwagen ter beschikking waarmee je collega’s van je eigen of van andere ploegen ophaalt en terugbrengt naar
diverse ophaalpunten in de regio.
Wat bieden wij ?
Een voltijds functie (38 uren week) De werktijdens zijn van 7:15 – 15:30 (op vrijdag t.e.m. 13:30). Bij het begin van
de tewerkstelling krijg je een grondige opleiding op de werkvloer.
Interesse ?
Neem contact op met Birgit Vlerick (0475 89 84 55), Personeelsverantwoordelijke Duinenwacht vzw,
Vaartblekersstraat 15, 8400 Oostende. Indien u wenst te solliciteren mailt u uw motivatiebrief en CV door naar het email adres personeel@duinenwacht.be.
De uitgebreide vacature is terug te vinden op de VDAB site.

