
 

Ben je technische sterk in de aanleg en heraanleg van verhardingen 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!  

 
Wij zijn op zoek naar een:

 

 

 

    

 
Wat zijn je taken en je verantwoordelijkheden? 

 

 Klinkerwerken aan fiets- en voetpaden  

 Aanleg van opritten en terrassen  

 Onderhouden van waterlopen  

 Groenonderhoud bij bedrijven 

 

 
Je beschikt over volgende competenties en vaardigheden 
 

 Je bent technisch onderlegd en hebt ervaring in de bouwsector (met de nadruk op verhardingen)  

 Je kan coachend leidinggeven aan onze medewerkers (voormalige sociale werkplaats) 

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

 Je bent communicatief sterk 

 Je hebt een sterk probleemoplossend vermogen 

 Je hebt ervaring in sociale economie of kennis van de basisprincipes 

 Je bent een teamspeler en kan goed luisteren 
 
Ben je sterk in klinkerwerk en een kei in het begeleiden van een team?  
 
 



 
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. Met buitenwerk als corebusiness zijn we dagelijks 
met meer dan 250 medewerkers actief in groenonderhoud, in alle soorten verhardingswerken, en 
hebben we binnen onze werking ook kinderboerderij Mikerf.  
 
Je komt terecht in een team van geëngageerde en bevlogen mensen. Daarenboven bieden we jou 
een stimulerende en uitdagende werkomgeving, beladen met maatschappelijk engagement en een 
navenant aantrekkelijke verloning (PC 327.01) en extralegale voordelen. 
 
Geprikkeld? Neem dan zeker ook eens een kijkje op www.aralea.be en op de Facebookpagina van 
‘Aralea Maatwerkbedrijf’!  
 
 
Zin om deel uit te maken van ons team? 
 
Stuur je kandidatuur en CV op naar sollicitatie@aralea.be  voor 29 februari 2020. 
 

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

