
VACATURE

Atelier Compaan is een sociale onderneming met een hout-, metaal- en natuursteenatelier. Wij realiseren
meubels, interieurinrichting en restauratie van smeedwerk en natuursteen. Wij geven kansen aan
werkzoekenden om werkervaring op te doen in onze ateliers en versterken hierbij niet alleen hun technische
competenties maar ook hun algemene vaardigheden. Om onze werking te versterken zoeken we een:

Werkleider metaalatelier

 Standplaats: H. Farmanstraat 33, 9000 Gent  Bepaalde duur 28u/week (6 maanden) met optie vast

Wat doe je?

Naar wie kijken wij uit?

Ons aanbod

 

In deze functie begeleid je een groep vaste medewerkers (maatwerkbedrijf) en tijdelijke medewerkers

(werkervaringstraject, o.a. via OCMW) bij de uitvoering van werkopdrachten.
✓

Je staat in voor het aanleren van een professionele houding, gepaste werkattitude en de basistechnieken in

metaalbewerking.
✓

Je waarborgt de kwaliteitsgarantie van de opdrachten. Je volgt deze op en evalueert de uitvoering.✓
Je besteedt de nodige aandacht aan de vooruitgang van de medewerkers en bewaakt de registratie van de

werkuren.
✓

Als coach motiveer je de medewerkers dag in dag uit. Hebben ze vragen of opmerkingen? Dan weten ze dat ze bij

jou terecht kunnen.
✓

Je bent verantwoordelijk voor de veiligheid op de werkvloer.✓
Je werkt samen met de andere werkleiders en de planner in team overheen de verschillende ateliers. Bij

afwezigheid van een werkleider neem je een aantal taken over zodat de permanentie en continuïteit van de

werkzaamheden gegarandeerd blijft.

✓

Je hebt een scholing of ervaring in metaalbewerking. Kennis van houtbewerking is een extra troef.✓
Je hebt ervaring in of a�niteit met het coachen van mensen.✓
Je kan je vlug inwerken en zelfstandig werken.✓
Je kan goed plannen en organiseren.✓
Je bent oplossings- en resultaatsgericht.✓
Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en kan vlot samenwerken met alle betrokkenen.✓
Je hebt een rijbewijs B.✓
Met jouw enthousiasme draag je bij aan een aangename en energieke groepssfeer.✓

Wij bieden een boeiende en afwisselende job waar teamgevoel en samenwerking zeer belangrijk zijn.✓
Jouw standplaats: H. Farmanstraat 33, 9000 Gent✓
Je wordt deeltijds in dienst genomen (28u) als werkleider met een contract van bepaalde duur van 6 maanden

met optie op vast.
✓

Een verloning overeenkomstig functie en ervaring (volgens paritair comité 327).✓

https://www.compaan.be/vestigingen/compaan-gent-zeehaven/


Ben jij geïnteresseerd?

Mail je motivatiebrief en cv ten laatste op 10 juli 2020 naar barbara.vanthorre@compaan.be. Vermeld in het
onderwerp ‘Vacature werkleider metaalatelier – naam voornaam’. We starten al met uitnodigingen voor
selectiegesprekken voor 10 juli.

Compaan wenst als werkgever aandacht te besteden aan het bevorderen van gelijke kansen bij aanwerving. Motivatie en competenties zijn voor

ons belangrijker dan geslacht, leeftijd, nationaliteit, etnische afkomst of handicap.

mailto:barbara.vanthorre@compaan.be

