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Ben jij een sterke onderhandelaar? Groep Maatwerk is een dynamische werkgeversorganisatie die de 

belangen van 49 maatwerkbedrijven (voormalige beschutte werkplaatsen) behartigt. Onze leden 

stellen in Vlaanderen samen meer dan 20.000 werknemers tewerk, waarvan 16.500 personen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt.  

 

Als Sociaal Onderhandelaar zet je de belangen van onze leden-maatwerkbedrijven op de kaart! 

 

Jouw grootste uitdagingen 

• Je bouwt samen met onze leden-maatwerkbedrijven de standpunten op 

• Op het sectorale overleg onderhandel jij over loon- en arbeidsvoorwaarden 

• Je biedt individuele ondersteuning aan onze leden-maatwerkbedrijven  

• Als stafmedewerker werk je zelfstandig beleidsmatige dossiers uit en creëer je impact  

• Je overlegt met directies van maatwerkbedrijven, ziet opportuniteiten en bouwt nieuwe 

dossiers uit 

 

Wat verwachten wij van jou? 

• Je hebt ervaring met het voeren van onderhandelingen 

• Je bouwt op basis van je contacten met onze leden en je eigen inzichten dossiers uit  

• Je bent een vlotte en overtuigende communicator (mondeling én schriftelijk) 

• Je bent een bruggenbouwer en je kan zelfstandig werken 

• Je hebt een hart voor de doelstellingen van onze organisatie 

• Je behaalde een masterdiploma of gelijkwaardig 

• Je hebt een rijbewijs B 

 

Wij bieden jou 

• Een inhoudelijk interessante en veelzijdige functie 

• Ruime verantwoordelijkheden en ruimte voor initiatief 

• Voltijdse functie met contract van onbepaalde duur 

• Een uitdaging bij een dynamische en professionele werkgeversorganisatie   

• Toffe collega’s 

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

• Marktconforme verloning (inclusief extralegale voordelen o.a. bedrijfswagen) 

 

Interesse? 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.  
Wij verwachten jouw sollicitatie met uitgebreide motivering en CV op uiterlijk 4 november 2018 via 

francis.devisch@groepmaatwerk.be. 

 Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine en 
handicap.  
 


