Vacature terreinbegeleider (m/v) arbeidszorg Pro
Natura Eeklo
Ben je een echte motivator en haal je het talent in elke mens naar boven? Hou je van buiten werken
en ben je een creatieve handige groene Harry/Henriette? Dan ben jij de geknipte terreinbegeleider
voor Pro Natura.
Arbeidszorg is een vangnet voor personen die omwille van persoons- en/of maatschappij gebonden
redenen niet (meer) kunnen werken in het klassieke arbeidscircuit. Als terreinbegeleider sta je in
voor het begeleiden van onze arbeidszorgmedewerkers bij het uitvoeren van groen- en
natuurprojecten op het terrein.
Pro Natura is een sociale en duurzame onderneming met 155 werknemers gevestigd in Eeklo, Pamel
en Vilvoorde. We zorgen al 25 jaar voor meer en betere natuur en creëren tegelijkertijd nieuwe
kansen jobs. Via onze innovatieve projecten stimuleren we zinvol groen werk in de streek en bieden
we tewerkstelling, opleiding en werkervaring aan mensen die moeilijk een job vinden.

Jouw uitdagingen










Je begeleidt en stimuleert de medewerkers bij het uitvoeren van de opdrachten van onze
klanten
Je maakt zelf je planning op voor de uit te voeren opdrachten
Je volgt de werken op van begin tot en met de oplevering
Je rapporteert aan de regiomanager en de vestigingsverantwoordelijke
Je zorgt voor het goed functioneren van de ploeg op sociaal en technisch vlak
Je bemiddelt bij disfunctioneren
Je plant en voert de POP-, begeleiding- en opvolggesprekken uit
Je maakt de individuele begeleidings- en de opleidingsplannen, samen met de in- en
doorstroombegeleider
Je hebt structureel overleg met de omkadering op de werkvloer, interne opleider,….

Jouw troeven









Je hebt een opleiding genoten als professionele bachelor, bij voorkeur maatschappelijk
assistent, groenmanagement of gelijkwaardig door ervaring
Als je kennis hebt van ecologisch groenonderhoud of natuurbeheer is dat een grote troef
Je kan omgaan met en hebt begrip voor kansengroepen
Je hebt bij voorkeur minstens 2 jaar werkervaring
Je kan je kennis, vaardigheden en attitudes op een heldere wijze overbrengen
Je kan werken met machines voor groenvoorziening en landschapsbeheer
Je bent resultaatgericht, stressbestendig en klantvriendelijk
Je hebt een rijbewijs

Onze troeven





Een voltijds contract van onbepaalde duur
Wij bieden je een bijzonder boeiende job met aantrekkelijke voordelen
Een dynamisch en hardwerkend team staat voor je klaar (en vice versa) en je werkt buiten in
de omgeving van Eeklo
We zijn geïnteresseerd in je kwaliteiten ongeacht je geslacht, handicap, etnische afkomst en
nationaliteit.

Jouw contactpersoon
Voor verdere inlichtingen en je motivatiebrief en CV
Tel : Joost Dalle 0485 58 80 12
Brief : Joost Dalle, Galgenstraat 60, 9900 Eeklo
e-mail : joost.dalle@pronatura.be

