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Functietitel: Medewerker Care and Work M/V 

Als meewerkende medewerker ben je verantwoordelijk voor het coachen en aansturen van een vaste groep 

maatwerkers; werknemers met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt.  

 

Taken: 
Je begeleidt een vaste groep maatwerkers bij het uitvoeren van een aangepaste 
beroepsactiviteit. Hierbij ligt jouw focus op de persoonlijke aanpak en begeleiding van onze 
maatwerkers 
Je begeleidt onze medewerkers vanaf aankomst tot het einde van hun werkdag, je verzorgt dus 
het dagelijks onthaal, je bent aanwezig in de kleedkamers en tijdens de pauze, … Je verzorgt een 
kleine administratie waar nodig. 
Je helpt mee met de praktische voorbereiding van de werkzaamheden; 
Je werkt zelf actief met de groep mee en bewaakt de voortgang van de productieprocessen. Je 
houdt hierbij rekening met de mogelijkheden van elke werknemer en neemt gepast initiatief 
waar nodig. Je zorgt voor opleiding en begeleiding op maat en legt daarbij de taken, 
verwachtingen en handelingen op een duidelijke en aangepaste manier uit. 
Je biedt ondersteuning bij het instellen en bedienen van diverse machines, technisch inzicht is 
hierbij wenselijk 
Je controleert voortdurend of alle veiligheidsvoorschriften worden nageleefd en je bewaakt de 
voortgang, de kwaliteit en het rendement van de activiteiten. Je grijpt in en stuurt bij waar nodig. 
Je staat in voor de administratie en de registratie die bij de betrokken begeleidingsopdracht 
horen. Je rapporteert aan en overlegt regelmatig met de verantwoordelijke begeleider, jobcoach 
of business coördinator. 
Je kan ingeschakeld worden op de verschillende sites en business units van InterWest. Hou er 
rekening mee dat de diverse werkopdrachten zich op een andere locatie (Diksmuide, Veurne of 
Inhouse bij een van onze klanten regio Veurne/Diksmuide) kunnen bevinden. 
 
Profiel: ·Bij voorkeur A2, graduaat of bachelor in een sociaalpedagogische richting. 
Ervaring als opvoeder of werkbegeleider, bij voorkeur in een productieomgeving; is een vereiste.  
Je werkt actief mee (zowel in de productie als bij het leveren van diensten) met de maatwerkers.  
Je bent een voorbeeld in werk en attitude en je beschikt over leidinggevende capaciteiten. 
Aandacht blijven schenken aan motivatie, evolutie en veiligheid van medewerkers met een 
mentale en/of fysieke beperking. 
Zin voor initiatief en engagement; sterk verantwoordelijkheidsgevoel. 
Een positieve, goedlachse en sociale persoonlijkheid, je biedt ondersteuning en bijstand waar 
nodig, optimisme is een grote stimulans voor goede prestaties bij de medewerkers. 
Je bent betrouwbaar, matuur, productief, technisch vaardig en creatief in het zoeken naar 
oplossingen. 
Je creëert een prettige sfeer waardoor medewerkers zich op hun gemak voelen en je stimuleert 
de kwaliteiten van jouw medewerkers waardoor de werkvreugde verhoogt. 
Je staat er als persoon, je bent organisatorisch sterk. 
Je kan veel werk verzetten in korte tijd. Je vindt de juiste balans tussen snelheid en kwaliteit. 
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Je bent een vlotte communicator – je neemt zelf initiatief om te communiceren of de nodige 
informatie te verkrijgen. 
Je bent in het bezit van een rijbewijs B. 
 
Aanbod: ·Onmiddellijke opstart. Een job met veel sociale contacten en afwisseling. In dienst van 
InterWest met een contract van bepaalde duur, nadien kans op vast.  
Voltijdse tewerkstelling van maandag tem vrijdag (40u/w). 
Wij zijn op zoek naar een échte teamplayer en verwachten een flexibele ingesteldheid.  

Ben je gedreven en dienstverlenend ingesteld? Hou je van afwisseling en ben je op zoek naar 
een nieuwe uitdaging?  
Wacht niet langer en solliciteer snel via solliciteren@interwest.be of 0492/58 05 57. 

 


