WIJ
ZOEKEN
MEEWERKENDE PLOEGBAAS - PATRIMONIUM KLUS D4-5
(voltijds - onbepaalde duur)

rapporteert aan
WERKLEIDER PATRIMONIUM
Als meewerkende ploegbaas-klus sta je in voor het begeleiden van deelnemers in een tewerkstellings- en opleidingstraject.
Het bestaat erin de deelnemers te ondersteunen in het ontwikkelen van een positieve arbeidshouding. Daarnaast zorg je voor het
aanscherpen van sociale en technische vaardigheden met als doel het doorstromen naar een definitieve vorm van tewerkstelling
of aangepaste opleiding. Als ploegbaas kan je ruim ingezet worden in het uitvoeren van taken in het kader van onderhoud van
gebouwen en installaties van lokaal bestuur Mortsel.

AUTONOMIE

COMPLEXITEIT

Instaan voor de dagdagelijkse coördinatie van de activiteiten en het toezien op een kwalitatieve uitvoering
van de opdrachten.

Uitvoeren van acties en projecten
die bijdragen aan de realisatie van
de beleidsdoelstellingen van de tewerkstelling- en opleidingscel onder
patrimonium.
Veilig werken en zorg voor materiaal.

Mortsel
STERK MERK

IMPACT

KENNIS EN KUNDE

Instaan voor het beheren en autonoom afhandelen van werkopdrachten in het kader van de cel tewerkstelling en opleiding in interactie met
de klant.

LEIDINGGEVEN

Het sturen van medewerkers die
hiërarchisch direct of indirect ondergeschikt zijn via formele gezagsverhouding. De meewerkende
ploegbaas geeft leiding en kan ook
de functionele leiding overnemen
van andere ploegen.

Het lokaal bestuur Mortsel is op zoek naar een gemotiveerde
kandida(a)t(e) voor een voltijdse functie (D4-5) met een con
tract van onbepaalde duur.
Je kan enkel solliciteren via www.jobsolutions.be/register/6024
tot en met 14 augustus 2020.
Je kandidatuur bevat een motivatiebrief, een kopie van een
eventueel diploma en een recent cv met duidelijke vermelding van
je relevante ervaring.
Heb je hierover nog vragen aarzel dan niet om contact op te
nemen met de dienst HR van het lokaal bestuur Mortsel:
tel. 03 444 17 80 of hr@mortsel.be.

De coachende en meewerkende
ploegbaas beschikt over geschoolde
kennis en ervaringskennis: de praktische ervaring met betrekking tot het
overbrengen van technische kennis
en het aanleren van vaardigheden,
procedures en technieken rekening
houdend met de verschillende veiligheidsaspecten. Kennis van materialen
van bouw en klusopdrachten.

Mortsel, stad die gezien mag worden.
De cluster ruimte zorgt ervoor dat investeringen in
publieke ruimte tot betere infrastructuur leiden. We
denken vooruit en kiezen de projecten slim. Deze cluster
is bereikbaar voor iedereen die informatie zoekt rond
vergunningen of premies.

RUIMTE
WELZIJN
BELEVEN
ZORG
BEHEERSING EN ONTWIKKELING

