Wij zijn op zoek naar een veelzijdige gekwalificeerde begeleider (M/V)
Over ons
Als maatwerkbedrijf is Arcor actief in handling en verpakkingswerk, montagewerk, textielbewerking,
tapijtbedrukking, houtbewerking, groendienst en kluswerk. We voeren deze activiteiten zowel in de
eigen werkplaats als in enclave (op locatie bij onze klanten) uit. Met een team van vijftien
kadermedewerkers leiden we het werk van een 100-tal medewerkers met een arbeidshandicap in
goede banen. Aan tevreden klanten ontbreekt het ons niet: we bedienen er dagelijks een 50-tal .

Wat zijn jouw basistaken als gekwalificeerde begeleider?






Je begeleidt dagelijks een ploeg medewerkers met een arbeidshandicap: je leert nieuwe
opdrachten aan, je verdeelt het werk, controleert en volgt op.
Je geeft de nodige opleiding en instructies om het werk aan te leren.
Je signaleert problemen aan de bevoegde kaderleden.
Je rapporteert en overlegt vlot en spontaan met zowel onze kaderleden als je collega’s.
Je zorgt dat de opdrachten voor onze klanten tijdig en correct uitgevoerd worden.

Gezien we een zeer brede waaier aan diensten aanbieden, is geen enkele dag bij Arcor hetzelfde.
Daarom zijn we op zoek naar een veelzijdige medewerker die we kunnen inschakelen op
verschillende terreinen. We geven je een idee van wat jouw opdrachten zoal kunnen zijn:






Enclavewerk doen: met een ploeg medewerkers op verplaatsing bij klanten meehelpen in de
productie.
Ondersteuning bieden en meehelpen in diverse afdelingen binnen Arcor.
Laden en lossen met een vorkheftruck of pallettruck.
Vrachtvervoer met onze eigen vrachtwagens (rijbewijs B en/of C).
Meehelpen bij het onderhouden en opfrissen van onze bedrijfsgebouwen en kantoren, bijv.
schilderwerk.

Hoe ziet jouw profiel eruit?













Je hebt bij voorkeur een technisch diploma of technische ervaring.
Je bent veelzijdig en kunt zeer uiteenlopende taken aan.
Je past je gemakkelijk aan bij veranderingen in je planning of takenpakket.
Je bent ondernemend en toont zin voor initiatief.
Je bent bereid om zelf mee te werken met jouw ploeg.
Je hebt een gezonde sociale ingesteldheid.
Je werkt efficiënt en nauwkeurig, neemt initiatieven en lost problemen op.
‘Streng, maar rechtvaardig’ is op jou wel van toepassing.
Je bent servicegericht met oog voor kwaliteit, veiligheid, hygiëne, orde en netheid.
Heb je nog geen ervaring met werken met personen met een arbeidshandicap, dan ben je
bereid om een externe opleiding tot ‘gekwalificeerde begeleider’ te volgen.
Je rijdt veilig met een vorkheftruck en hebt hiervoor de nodige attesten (of bent bereid die te
behalen).
Je bent flexibel ingesteld wat aanvangs- en stoptijden betreft, bijv. bij een onverwachte
toename van het werk.

Extra troeven




Je kan met uiteenlopende gereedschappen en machines werken.
Je beschikt over een rijbewijs C.
Je kan je goed uitdrukken in het Frans (veel van onze medewerkers en klanten zijn
Franstalig).

Wij bieden





Een boeiende job met veel afwisseling en veel uitdagingen.
Een bediendenstatuut met een competitief loon overeenkomstig jouw kennis en ervaring.
Septemberpremie, eindejaarspremie.
Een aangename no-nonsense werkomgeving met een gezonde teamgeest en veel
werkoverleg.

Hoe solliciteren?
Stuur een brief of mail naar:
Arcor
T.a.v. Ingrid De Buyst
Ninovestraat 106
9600 Ronse
Ingrid.debuyst@arcor.be

