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Functietitel: Begeleider Schilderdienst M/V 

 

Taken: 

Je werkt mee in de schilderdienst van InterWest! Je bent teamleader van de ploeg die aan jou 

toegewezen is en je begeleidt medewerkers met een arbeidsbeperking tijdens de uitvoering van 

jullie opdracht. 

Je zorgt voor een correcte uitvoering van het werk, zowel naar kwaliteit als naar rendement. 

Je stuurt de werknemers aan, leert ze op waar mogelijk. 

Jullie voeren opdrachten uit bij bedrijven, sociale woningbouw, kijkwoningen, 

immobiliënkantoren, scholen, ziekenhuizen, rusthuizen, huisvestingsmaatschappijen, enz. . 

 

Profielomschrijving:  

Je hebt geen probleem met fysiek zwaar werk, je werkt zowel in de winter als in de zomer in de 

schilderploeg. Als er geen werk is in de schilderdienst, dan krijgt u een tijdelijk een andere functie 

binnen het bedrijf van onze klant. 

Je bent sociaal ingesteld en houdt ervan de verantwoordelijkheid te nemen over een kleine 

groep. Je kan een groep van 5 à 6 werknemers aansturen en werknemers zoveel mogelijk 

vaardigheden aanleren. 

Je kan het werk goed organiseren; je hebt oog voor kwaliteit en veiligheid. 

Je hebt bij voorkeur ruime ervaring als schilder. Kandidaten met een technisch diploma, interesse 

& passie voor schilderwerken en de nodige drive om een interne opleiding te volgen komen ook 

in aanmerking. Gedrevenheid & motivatie primeert. 

Rijbewijs B is verplicht. 

Startdatum: zo vlug mogelijk. 

 

Aanbodomschrijving:  

Een job met veel verantwoordelijkheid en afwisseling. 

Loon volgens ervaring en competenties. 

Je start met een contract van bepaalde duur, bij een positieve evaluatie wordt dit omgezet naar 

een contract van onbepaalde duur. 

Geen weekendwerk. Aantrekkelijke werkuren: 8u-16u30 (maandag t.e.m. vrijdag). 

 

Dankzij jouw expertise, flexibiliteit, prettige communicatie, enthousiasme en passie help je 

onze organisatie onze ambitie waar te maken. 

Wacht dus niet langer en solliciteer snel via solliciteren@interwest.be of 0492/58 05 57. 
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