Vacature atelierbegeleider
- ergotherapeut
Bij TWERK willen we mensen gelukkig maken.
Met chocolade, en met werk.
Als kleinste maatwerkbedrijf van Vlaanderen richten
we ons op goede jobs voor mensen met een
autismespectrumstoornis (ASS). We zorgen voor een
optimale begeleiding en ondersteuning van onze
doelgroepmedewerkers en ontwikkelen hun talenten.
Door naar TWERK te komen, krijgen onze
medewerkers meer structuur, zin én goesting in hun
werk en in hun leven.

Wil jij daaraan meewerken?
Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging of net afgestudeerd? Werk je graag met
personen die nood hebben aan maatwerk? Wil je hun werksituatie verbeteren door
hulpmiddelen, structuur en aanpassingen uit te werken? Dan hebben wij een mooie
uitdaging voor jou!

Herken jij jezelf in dit profiel?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je behaalde een professioneel gerichte bachelor (ergotherapie of gelijkaardige studies).
Je hebt een ♥ voor autisme.
Affiniteit/therapeutische ervaring met mensen met een autismespectrumstoornis is een
pluspunt.
Je hebt zin voor verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en efficiëntie.
Je kan vlot samenwerken in een multidisciplinair teamverband.
Je werkt vlot in onze Microsoft 365-omgeving en bent voldoende vertrouwd met de
Office-toepassingen..
Je werkt graag met personen met een afstand tot het reguliere arbeidscircuit.
Je bent resultaatgericht en hebt oog voor structuur.
Je bent geduldig, enthousiast en communicatief.
Je durft je handen uit de mouwen te steken.
Je hebt ervaring in het motiveren, ontwikkelen en coachen van mensen met een
beperking.
Operationele ervaring in productie is een meerwaarde.
Feeling met productie is een must.

Zie jij jezelf dit doen?
•

•
•
•
•
•

Je staat in voor de coaching van medewerkers in functie van competentieversterking, groei- en ontwikkelingsmogelijkheden:
o Inschatten van motivatie, vaardigheden, competenties en
mogelijkheden.
o In functie van doelstellingen van de organisatie, de medewerkers in hun
dagdagelijks functioneren coachen en ondersteunen (zowel mensgericht als
resultaatgericht).
o Voorbereiden en uitvoeren van de nodige begeleidingsgesprekken .
Je begeleidt werknemers bij het aanleren of uitvoeren van werkzaamheden.
Je controleert de productie en brengt wijzigingen aan in de inrichting van werkposten, het
werkritme, ...
Je kan organiseren en plannen met oog voor efficiëntie, kwaliteit en veiligheid.
Technisch inzicht is een pluspunt.
Je bent verantwoordelijk voor het onderhoud en de opbouw van een correcte stockvoorraad.
Je volgt die voorraad op, stelt tekorten vast, plaatst bestellingen, maakt een productieplan
op.

Je wisselt informatie over de activiteit of de opvolging van de werknemers uit binnen het team of
met partners.

TWERK biedt je
•
•
•
•
•
•
•

Een warm, enthousiast en professioneel team met ervaring om je te ondersteunen en intern
op te leiden.
Een positieve cultuur waarbij samenwerken en collegialiteit voorop staat.
Een uitdagende job binnen een groeiende onderneming (voltijds, 38u/week).
Een tijdelijk contract met mogelijkheid tot contract onbepaalde duur.
Verloning volgens PC 327 categorie 3
Je salaris wordt aangevuld met extralegale voordelen, waaronder maaltijdcheques,
fietsvergoeding, 13e maand, sociaal abonnement.
Diverse ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden.

… en natuurlijk: chocolade!

Wil jij ons team versterken?
Heb je interesse? Reageer dan vóór 11 maart aanstaande.
Stuur je CV en motivatie naar:
anneleen@twerk.be
TWERK vzw
Collegestraat 16
2200 Herentals
0494/12.10.99
Meer info via deze link, of via VDAB.

