Vacature Traject-verantwoordelijke Eeklo
Kan je het beste in de mensen naar boven halen en ben je sterk in administratie ? Ga je altijd op zoek
naar een constructieve oplossing en kan je kort op de bal spelen ? Dan ben jij de geknipte
trajectverantwoordelijke voor Pro Natura.
Pro Natura is een sociale en duurzame onderneming met 155 werknemers gevestigd in Eeklo, Pamel
en Vilvoorde. We zorgen al meer dan 20 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 werft personen aan met verminderde kansen op de arbeidsmarkt
Je legt contacten met toeleiders uit het werkingsgebied
Je doet de intake en het onthaal van de nieuwe kansen medewerkers
Je beheert het ontwikkelingsplan van de medewerkers en ondersteunt de werfleiders bij de
opvolging en begeleiding hiervan
Je motiveert de medewerkers naar groei via coaching en kan dit in haalbare actiepunten
omzetten
Je beheert het doorstroomtraject van de medewerkers
Je zoekt oplossingen bij disfunctioneren
Je ondersteunt en zoekt externe hulp bij problematieken die het werkveld overschrijden
Je koppelt de trajecten structureel terug met de omkadering op de werkvloer, interne
opleider, diensthoofd

Jouw troeven








Je hebt een opleiding genoten als professionele bachelor maatschappelijk assistent of
gelijkwaardig door ervaring
Je bent een krak in verbindende communicatie en oplossingsgericht denken
Je hebt een grondige kennis MS office (Outlook, Word, Excel )
Je bent in het bezit van rijbewijs
Je bent discreet en flexibel
Je bent verantwoordelijk, zelfstandig en een teamspeler
Je bent resultaatgericht, stressbestendig en klantvriendelijk

Extra troeven




Je hebt een grondige kennis van tewerkstellingsmaatregelen
Je kan je inleven in het werkveld van de medewerker en hebt kennis of ervaring met
tuinbouwmachines
Je hebt interesse in groen- en natuurwerk

Onze troeven






Een voltijds contract in Eeklo van onbepaalde duur met een correcte verloning via barema
een bijzonder boeiende job met aantrekkelijke voordelen
Een hardwerkend en leuk team op een aantrekkelijke site
We zijn geïnteresseerd in je kwaliteiten ongeacht je geslacht, handicap, etnische afkomst en
nationaliteit. Wij verzekeren een professionele en discrete behandeling van je kandidatuur.
Loonbarema:

Vooropgestelde startdatum : zo snel mogelijk
Tewerkstellingsplaats:
Pro Natura Sociale Werkplaats vzw, Galgenstraat 60, 9900 Eeklo

Solliciteren
Geïnteresseerd in deze vacature? Mail voor 31/01/2021 jouw cv en motivatiebrief naar
hilde.vanbeckbergen@pronatura.be
Sollicitatiegesprekken zijn voorzien op 09 en 11/02/2021

