Groep Maatwerk zoekt een adviseur
Groep Maatwerk behartigt als werkgeversorganisatie de belangen van 49 maatwerkbedrijven
(voormalige beschutte werkplaatsen). Samen stellen onze leden in Vlaanderen meer dan 20.000
werknemers tewerk, waarvan 16.500 personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Groep Maatwerk wil zijn staf versterken en is op zoek naar een adviseur (m/v).

Opdracht
Je coördineert het sectoraal sociaal overleg namens Groep Maatwerk en onderhandelt zelf over
sectorale
loonen
arbeidsvoorwaarden.
Vanuit
deze
competentie
volg
je
de
beleidsontwikkelingen nauwgezet op en ondersteun je de leden-maatwerkbedrijven i.f.v.
werkgeverschap.
Als staflid neem je ook andere actuele thema’s en dossiers op. Rekening houdend met de visie van
de leden en de (beleids)ontwikkelingen, formuleer je hierbij duidelijke doelstellingen en werk je een
concrete aanpak uit. Je creëert impact en ondersteunt zo de maatwerkbedrijven in de tewerkstelling
van doelgroepwerknemers.

Wat verwachten wij van jou?
•

je kan zelfstandig een dossier ontwikkelen, strategisch vertalen en breed uitdragen.

•

je voelt je comfortabel bij het voeren van onderhandelingen (ervaring in sociaal overleg is
een pluspunt)

•

je bent proactief ingesteld en hebt oog voor beleidsontwikkelingen en innovatie

•

Je kan goed samenwerken maar plant en voert je werk zelfstandig uit

•

je hebt affiniteit met de doelstelling van onze organisatie

•

je beschikt over een masterdiploma of gelijk door ervaring

•

je bent communicatief sterk (mondeling én schriftelijk)

•

Je beschikt over rijbewijs B

Wat bieden wij?
•

Voltijdse functie met contract van onbepaalde duur

•

Veelzijdige functie met verantwoordelijkheid en ruimte voor initiatief, in een collegiaal
team

•

Je werkt vanuit Tienen, bent vaak op de baan en er is mogelijkheid tot thuiswerk

•

Marktconforme verloning (inclusief extralegale voordelen oa bedrijfswagen)

Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine en
handicap.
Voor meer informatie over de vacature en de sector kan je terecht bij de directeur Francis Devisch
(016/82.76.40) of francis.devisch@groepmaatwerk.be) of op www.groepmaatwerk.be.
Solliciteren (met uitgebreide motivering
francis.devisch@groepmaatwerk.be.

en

CV)

kan

tot

15

augustus

2018

via

