
 

 
 

 

     
 
 

Als teamcoach sta je in voor de ondersteuning van twee teams (groen en/of verhardingen). Elk van deze teams 
is samengesteld uit een 5-tal werkbegeleiders en een 40-tal doelgroepmedewerkers.  
 
 

 
Onder je verantwoordelijkheid valt: 

 het coachen van twee teams en van de individuele teamleden.  Je bent verantwoordelijk voor de goede 
werking van 2 teams. Deze verantwoordelijkheid omvat het opvolgen, signaleren en indien nodig bijsturen 
van het operationele en commerciële luik. 

 het versterken van de teams op vlak van samenwerking en interne organisatie.  

 Het bewaken en uitdragen van onze missie en visie. 

 het uitwerken van interne processen en het implementeren hiervan.   

 het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen op vlak van teamversterking, competentieopbouw, 
klanten- en medewerkerstevredenheid. 

 het opvolgen van het leertraject van individuele medewerkers binnen deze teams aan de hand van POP 
en/of competentiegesprekken met de werkbegeleiders. 

 Het coördineren van de communicatie tussen de operationele teams, de ondersteunende diensten en het 
management. Je bent de verbindende schakel voor de teams die jij coacht. 

 
 
 
 



 Je bent een geboren coach. Je begeleidt teams (groepsgericht leiderschap met de focus op 
zelforganisatie), met bijzondere aandacht voor de doelgroepmedewerkers binnen het maatwerk. 

 Je bent ondernemend en sterk in communicatie, je bent klantgericht en beschikt over een goed 
helikopteroverzicht. 

 Je hebt een bachelordiploma of relevante ervaring op vlak van coaching en het begeleiden van 
teamprocessen  

 Je hebt relevante ervaring in de groensector en/of affiniteit met verhardingen (dit is een meerwaarde, 
geen must) 

 Je hebt een goede kennis van de operationele officetoepassingen en een uitgebreide kennis van Excel 
 
 

Aralea is een maatwerkbedrijf, gelegen in Brasschaat. Dit wil zeggen dat we tewerkstelling aanbieden aan 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  
Onze corebusiness is buitenwerk. Zo zijn we dagelijks met bijna 250 medewerkers actief in groenonderhoud, in 
alle soorten verhardingswerken, en hebben we binnen onze werking ook kinderboerderij Mikerf.  
Je komt bij ons terecht in een team van geëngageerde en bevlogen mensen. Bovendien bieden we jou, als 
teamcoach, een stimulerende en uitdagende werkomgeving, beladen met maatschappelijk engagement en een 
navenant aantrekkelijke verloning (PC 327 Sociale werkplaatsen) en extralegale voordelen. 
 
Ga zeker ook eens kijken op onze website www.aralea.be en op de Facebookpagina van ‘Aralea 
Maatwerkbedrijf’!  
 

Stuur je kandidatuur en CV uiterlijk op 5 mei 2018 naar info@aralea.be t.a.v. onze algemeen directeur Dhr. 
Peter Pittevils.  

http://www.aralea.be/
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