
 
 

ARALEA VZW ZOEKT  

WERKBEGELEIDER/MONITOR VOOR DE AFDELING GROEN 

(TIJDELIJKE JOB)  

 

Ben je technische sterk in groenonderhoud en kan je leidinggeven aan een groep 

doelgroepmedewerkers? Ben je bovendien een teamspeler en zoek je een gevarieerde job in 

een aangename en sociale werkomgeving? Dan ben jij de geknipte persoon om ons team te 

versterken!  

 

WERKBEGELEIDER (voltijdse tewerkstelling 38u) 

Wij zijn voor onze afdeling groen op zoek naar een werkbegeleider. 

 

Je werkopdrachten bestaan uit: 

 Uitvoeren van groenonderhoud 

 Begeleiden van de doelgroepwerknemers zodat zij zo zelfstandig mogelijk de hun 

toebedeelde taken uitvoeren en het vooropgesteld resultaat behaald wordt. 

 Leiding geven aan doelgroepmedewerkers zodat zij hun competenties verder kunnen 

ontplooien. 

 

Je beschikt over volgende competenties en vaardigheden 

 Je bent hebt ervaring in groenonderhoud 

 Je kan coachend leidinggeven aan onze medewerkers (beschutte werkplaats) 

 Je hebt oog voor veiligheid (van jezelf, de medewerkers en omgeving) 

 Je bent communicatief sterk 

 Je bent flexibel en hebt een sterk probleemoplossend vermogen 

 Je hebt ervaring in sociale economie of kennis van de basisprincipes 

 Je bent een teamspeler, je bent communicatief sterk en kan goed luisteren 

 Je hebt een rijbewijs B en BE 
 

Wie zijn wij en wat mag je van ons verwachten? 

Aralea is een maatwerkbedrijf, gelegen in Brasschaat. Dit wil zeggen dat we tewerkstelling 

aanbieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Binnen de afdeling Verhardingen 

gaat het voornamelijk om laaggeschoolde, langdurig werklozen die bij ons de nodige 

opleiding en begeleiding krijgen.  

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 werkbegeleider, een stimulerende werkomgeving, beladen met maatschappelijk 

engagement, de nodige bijkomende opleidingen, een marktconform salaris (PC 327 Beschutte 

werkplaatsen) en extralegale voordelen. 

 



Ga zeker ook eens kijken op onze website www.aralea.be en op de Facebookpagina van 

‘Aralea Maatwerkbedrijf’!  

 

Zin om deel uit te maken van ons team? 

Stuur je kandidatuur en bijbehorend CV uiterlijk op 20 juli 2018 naar info@aralea.be t.a.v. 

onze algemeen directeur Dhr. Peter Pittevils.   

 

http://www.aralea.be/
mailto:info@aralea.be

