
 

 

VACATURE MEEWERKEND AFDELINGSHOOFD GROENDIENST 

Als afdelingshoofd bouw je mee aan een stevige toekomst voor De Posthoorn en ben je 

verantwoordelijk voor het commercieel en operationeel resultaat van een van de afdelingen van de 

organisatie. Door jouw passie, gedrevenheid en ervaring laat je deze afdeling en haar mensen groeien. 

Je vormt de brug naar de andere afdelingen en directie. 

Als werkvloerbegeleider werk je zelf mee aan de uitvoering van enkele opdrachten. Je coacht 

doelgroepwerknemers, organiseert de uitvoering van projecten en het takenpakket van je ploeg.   

 

Wat ga je doen? 

50% Afdelingshoofd 

 Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van een afdeling. Aan de hand van jaarplannen, 

met betrekking tot omzet, kosten, investeringen en personeelsbezetting, werk jij aan de toekomst 

van jouw afdeling. Je neemt actief deel aan het managementcomité. Je rapporteert over de 

operationele en financiële resultaten aan de directeur en stuurt bij waar nodig. 

 Jouw collega’s van de afdeling motiveer, coach en begeleid je, zodat zij tot optimale prestaties 

komen. Je voert met hen functionerings- en evaluatiegesprekken en stelt opleidings- en 

ontwikkelingsplannen op.  

 Je organiseert frequent werkoverleg met je medewerkers over de voortgang van lopende 

opdrachten, planningen en personeelsbezettingen. Het doel is om de werkzaamheden zo 

efficiënt en effectief mogelijk te organiseren.  

 Je bent verantwoordelijk voor een gezonde orderportefeuille, voor de korte en middellange 

termijn. Je staat in voor de prospectie van nieuwe klanten, prijscalculatie en opmaak van offertes 

voor nieuwe opdrachten en nacalculatie van uitgevoerde opdrachten.  

 Je staat in voor de opmaak en opvolging van concrete doelstellingen en van een planning van de 

werkzaamheden en de inzet van medewerkers, i.s.m. de begeleiders uit jouw afdeling.  

 Je volgt de essentiële administratieve handelingen van de afdeling op en staat in voor de 

voorbereiding van de facturatie. 

50% werkvloerbegeleider 

 Je plant en organiseert de werkzaamheden van jouw ploeg 

 Je past de werkomgeving aan aan de noden van de doelgroep waarbij ritme, structuur en orde  

belangrijk zijn. Je past de taakverdeling vlot aan als de planning wijzigt. Je kan omgaan met  

stress 

 Je bewaakt de naleving van de veiligheids- en hygiënevoorschriften en het correct gebruik van  

persoonlijke beschermingsmiddelen 

 Je bewaakt en evalueert de kwaliteit van het werk van de werknemers en stuurt bij indien nodig 

 Je voert, samen met de trajectbegeleider, de POP-gesprekken en staat in voor de opvolging en 

uitvoering van het Persoonlijk OntwikkelingsPlan van de doelgroepwerknemers in jouw ploeg. 



 

 

 Je staat in voor het realiseren van maximale klantentevredenheid 

 Je motiveert en coacht de werknemers van jouw ploeg ifv inzetbaarheid en welbevinden 

 Je zorgt voor het optimaal functioneren en gebruik van installaties/machines op de werkpost 

 

Wat breng je mee? 

 Je hebt een bachelor diploma (of gelijkgesteld door ervaring). 

 Je kan goed leiding geven. Je hebt sterke sociale vaardigheden en bent een people manager 

 Je hebt een grondig inzicht in de uitdagingen van een maatwerkbedrijf  

 Je hebt affiniteit met de doelgroep van een maatwerkbedrijf 

 Je bent in staat om haalbare doelstellingen te formuleren 

 Je bent een krak in calculatie van prijzen en opmaak van prijsoffertes 

 Je werkt klantgericht, resultaatsgericht 

 Je hebt doorzettingsvermogen en bent stressbestendig 

 Je bent flexibel. Je hebt geen “9 tot 5 mentaliteit” 

 Je bent een expert inzake het vakgebied (incl. de regelgeving) van jouw afdeling  

 Je kan vlot werken met PC-toepassingen (MS-office, vakgerelateerde software) 

Wil je graag deel uitmaken van ons team? 

 Bezorg dan ten laatste op 26 september jouw CV en motivatiebrief aan 

marylene@swdeposthoorn.be  

 Voor meer informatie kan je terecht bij Marylène Vrolix, HR-manager, 0474-05 75 80 

 Het volledige functieprofiel vind je op www.swdeposthoorn.be/jobs 
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