VACATURE PLOEGBAAS GROENDIENST
VZW DEN DIEPEN BOOMGAARD
Den Diepen Boomgaard is een duurzaam maatwerkbedrijf waar kansen geboden worden aan
mensen die moeilijk aansluiting vinden op de reguliere arbeidsmarkt. We zetten maximaal in op de
talenten van de medewerkers en creëren zo samen kansen op doorstroom. Naast het telen en
vermarkten van biologische groenten zetten we ook in op horeca en duurzaam groenonderhoud.
Voor de uitbreiding van onze groenploeg zoeken we een nieuwe ploegbaas die onder leiding van de
afdelingsverantwoordelijke van de groenafdeling de planning, werking en aansturing van de
medewerkers in goede banen kan leiden. Ben jij de geknipte collega die samen met ons team het
verschil wilt helpen maken?

OMSCHRIJVING VAN DE FUNCTIE:
Organisatie van de werkvloer:









je verzorgt het onderhoud van openbare terreinen én privétuinen: snoeiwerken en vellen
van bomen, maaien, alternatieve onkruidbestrijding, scheren…
je staat in voor het basisonderhoud van machines
Je legt procedures vast en kan deze op maat van de medewerkers communiceren.
Je geeft opdrachten in functie van de taken en op maat van de mogelijkheden van de
medewerkers.
Je werkt mee op de werkvloer voor een functioneel en kwaliteitsvol verloop.
Je staat in voor het voorbereiden en organiseren van de werken en opvolgen van alle daarbij
horende administratieve verwerking.
je staat open voor andere opdrachten die beantwoorden aan de mogelijkheden van de
arbeiders;
je bewaakt de stipte en kwalitatieve afwerking van alle opdrachten van de groendienst

Begeleiden van de medewerkers:




Je kan leiding geven, coachen en neemt de coördinatie van een groep mensen met een lange
afstand tot de arbeidsmarkt op jou.
Je ontwikkelt ism de arbeidsoach tools op maat voor jouw medewerkers zodat ze zo
zelfstandig mogelijk functioneren
Je geeft input voor de regelmatige evaluaties van de arbeiders met de arbeidscoach.

Administratieve vaardigheden:




Opmaak werk- en bestelbonnen, ,…
Bijhouden stock en uitvoeren van bestellingen,...
Rapporteren over de resultaten aan de afdelingsverantwoordelijke, de arbeidscoach en de
directie

Commerciële vaardigheid :



je hebt, tijdens de uitvoering van de werken, een adviserende rol naar je klanten toe
je slaagt er in de verwachtingen van de opdrachtgevers af te stemmen op de mogelijkheden
van je team

WIJ BIEDEN :


Een contract voor onbepaalde duur



Fulltime



Startdatum 01/03/2022



Verloning volgens barema PC 327 – categorie 4



Relevante anciënniteit wordt in rekening gebracht



Hospitalisatieverzekering



Fietsvergoeding



Maaltijdcheques

Solliciteren :
Stuur je motivatiebrief én CV naar sara@diepenboomgaard.be voor 15/02/2022

