Groep Maatwerk zoekt jou, een adviseur met focus op circulaire economie
De economie van de toekomst zal circulair zijn of niet zijn. Met deze wijsheid in gedachten, willen
onze leden-maatwerkbedrijven hun schouders zetten onder de uitrol van de circulaire economie in
Vlaanderen. Als toeleveranciers voor de maakindustrie en als kringloopwinkels maken zij immers mee
het verschil.
Als werkgeversfederatie zoekt Groep Maatwerk een veelzijdig adviseur met sterke interesse in en
kennis van de circulaire economie om haar 60 leden hierin te ondersteunen.
Wat houdt je job in?
•

Je bent op de hoogte van de meest recente trends, beleidsontwikkelingen en
ondersteuningsprogramma’s mbt circulaire economie,

•

Je bouwt een netwerk van stakeholders uit die rond dit thema actief zijn;

•

Je ondersteunt de leden in het verder uitbouwen van circulaire activiteiten: je bent hun
eerste aanspreekpunt, dissemineert je kennis en ontsluit je netwerk voor hen

•

Je faciliteert de kennis- en ervaringsdeling tussen de maatwerkbedrijven;

Ben je ?
•

op zijn zachtst gezegd iemand met een grote affiniteit met circulaire economie (met bij
voorkeur een opleiding of een werkervaring die dit illustreert);

•

iemand die het NIET in Keulen hoort donderen als er over (circulaire) technologie gepraat
wordt;

•

zo leergierig dat je ook totaal andere dossiers wil opnemen in onze staf;

•

een bruggenbouwer en teamplayer, die ook zelfstandig kan werken;

•

ook van mening dat we samen verder komen (de essentie van een ledenorganisatie);

•

begaan met de tewerkstellingskansen van mensen met een arbeidshandicap

•

én in het bezit van een rijbewijs B én liefst ook een masterdiploma (of gelijkwaardig)

Aarzel dan niet om te solliciteren, want wij bieden jou
•

Een voltijdse functies (80% kan ook indien jij dit wenst)

•

Een marktconforme verloning (of wat had je gedacht), inclusief extralegale voordelen zoals
o.a. maaltijdcheques, groepsverzekering en (groene) bedrijfswagen.

•

De mogelijkheid om vanuit Tienen en van thuis uit te werken, als je niet op de baan bent

•

20 gelijkgestemde, enthousiaste collega’s (https://www.groepmaatwerk.be/contact/team)

•

60 leden-ondernemers en 20.000 werknemers (maatwerkers, maatwerkcoaches en
kaderpersoneel) voor wie je het verschil kan maken.

Hoe solliciteren?
Mail naar francis.devisch@groepmaatwerk.be en vertel ons wie je bent, waarom je bij ons wil komen
werken en waarom wij dat een goed idee zouden vinden. En vooral, doe dit voor 11 november. Is nog
niet alles duidelijk? Mail of bel dan met Francis (016/82.76.40)
Last but not least: wij werven aan op basis van competenties en talenten – en enkel op basis
daarvan.
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