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Vzw Constructief is een sociale werkplaats, met een 60- tal medewerkers in de afdelingen hout 
(schrijnwerk en meubelen) en groenbeheer. Een sociale werkplaats creëert werkgelegenheid voor 
personen die om diverse redenen moeilijk een job vinden.  
 
Constructief vormt, samen met vzw Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen en vzw Mobiel, de 
Deltagroep. Beide organisaties hebben een gemeenschappelijke algemene directie, personeelszorg 
en ondersteunende functies.  
 
Vzw Constructief zoekt een gedreven: 
 

INSTRUCTEUR (m/v) 
voor het begeleiden van een groenploeg 
 
FUNCTIE-INHOUD 
 

 Begeleidingsfunctie: 
Vanuit je betrokkenheid voorzie je in leiding en begeleiding van de medewerkers (+- 5 
medewerkers) zodat zij volgens hun eigen individuele mogelijkheden optimaal worden ingezet 
en verdere kansen tot ontplooiing krijgen.  
 

 Organisatorisch: 
Je organiseert de ploeg op een goede en efficiënte manier en werkt hiervoor dagdagelijks mee 
met de medewerkers. Je zorgt ervoor dat de geldende regels en afspraken, procedures en 
instructies gekend zijn en worden toegepast en stuurt hierin bij waar nodig. Als 
verantwoordelijke waarborg je de veiligheid en gezondheid van de medewerkers gedurende de 
taakuitvoering. Je werkt nauw samen met de collega’s instructeurs en bouwt een positief 
contact op met de doorverwijzers en klanten. 

 

PROFIEL 

We zoeken een dynamisch en sociaal ingesteld iemand 

 met leidinggevende ervaring in de job of daarbuiten; 

 met een gericht engagement voor het begeleiden van mensen; 

 die stevig in zijn/haar schoenen staat en tegen een stootje kan; 

 die het werk voor een groep mensen efficiënt kan organiseren; 

 die klantgericht werkt en denkt; 

 met zin voor initiatief, met  een grote zelfstandigheid en een flexibele ingesteldheid; 

 met ervaring in het klassiek groenbeheer en natuurbeheer of die bereid is die te verwerven.  

 met een goede fysieke conditie en die weerbestendig en winterhard is; 

 die in het bezit is van rijbewijs B of hoger. 
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AANBOD 

 Motiverende werksfeer in een dynamisch sociaal bedrijf;  

 Voltijdse functie (40u per week met 12 compensatiedagen); 

 verloning volgens intern baremasysteem; 

 met hospitalisatieverzekering;  

 naargelang de leeftijd extra buitenwettelijke verlofdagen. 
 
AANWERVINGSPROCEDURE 

1. Mail uw motivatiebrief en een volledige CV tegen 15/1/18 naar: 

vacature@deltagroep.be 
met vermelding van “vacature instructeur groen”. 
 

2. Selectiegesprek 
 

3. Schriftelijke opdracht en rollenspel 
 

4. Finaal Assessment 
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