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Functietitel: Gemotiveerde begeleider enclave metaal (regio Diksmuide) M/V 
 

Taken: 

Je begeleidt een aantal doelgroepwerknemers bij het uitvoeren van een aangepaste 

beroepsactiviteit; 

Je werkt zelf actief met de groep mee; 

Je controleert voortdurend of alle veiligheidsvoorschriften worden nageleefd; 

Je doet de praktische voorbereiding van de werkzaamheden; 

Je bewaakt de voortgang van de productieprocessen, en neemt gepast initiatief waar nodig; 

Je streeft naar kwaliteit en houdt nauwgezet rekening met de verwachtingen van de klant; 

Je voert enkele administratieve taken uit; 

Je denkt na over mogelijke verbetervoorstellen, en bespreekt deze met de 

productieverantwoordelijke; 

 

Profielomschrijving:  

Je bent in het bezit vaan een diploma A2 in een technische richting of beschikt over gelijkaardige 

ervaring/doorgedreven kennis van metaalbewerking; 

Ervaring in een leidinggevende functie, bij voorkeur in een productieomgeving; 

Ervaring in een CNC-omgeving is een voordeel maar geen must; 

Je hebt affiniteit met metaal en techniek; 

Aandacht blijven schenken aan motivatie, evolutie en veiligheid van medewerkers met een 

beperking; 

Bereid zijn om zowel intern (Diksmuide of Veurne) als extern (inhouse/enclave = op locatie bij de 

klant) te werken; 

In het bezit zijn van een eigen wagen; 

Zin voor initiatief en engagement; sterk verantwoordelijkheidsgevoel; 

Een positieve en sociale persoonlijkheid, affiniteit in het werken met onze doelgroep; 

Je bent een klantgerichte en gedreven person met de nodige flexibiliteit; 

Je bent betrouwbaar, matuur, productief, technisch vaardig en creatief in het zoeken naar 

oplossingen. 

Je start op in dagdienst (8u tot 16u30), bereid zijn tot ploegenwerk (2-ploegen) is een héél groot 

plus. 

 

Aanbodomschrijving:  

Onmiddellijke opstart. 

Een job met veel verantwoordelijkheid en afwisseling. 

In dienst van InterWest met een contract van bepaalde duur, nadien kans op vast. 
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Wat telt voor jou, is het perfecte resultaat afleveren. 

Je bent klantgericht, technisch sterk en kwaliteitsbewust. 

Je kan terugblikken op een eerste werkervaring als leidinggevende en je bent op zoek naar een 

nieuwe uitdaging binnen een respectvolle werkomgeving. 

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

 


