
Ben je technisch sterk? Heb je kennis van het onderhouden en herstellen van (tuinbouw)machines en 
voertuigen? Hou je ervan dat het magazijn optimaal functioneert? Zit het begeleiden van medewerkers in je 
bloed? Ben je bovendien niet bang van administratie? Dan ben jij de geknipte persoon voor deze opdracht! 

 
Wij zijn op zoek naar een: 

 

 

        
 
 
Wat zijn je taken en je verantwoordelijkheden? 
 

 Je staat met je team in voor het onderhoud en de herstellingen van (tuinbouw) machines, voertuigen en 

gereedschappen en springt bij waar nodig.  

 Opmaak van de planning en werkvoorbereidingen van je team 

 Beheer van het magazijn (voorraadbeheer, stockage, reservatie, toogdienst, …) en bijhorende administratie  

 Aankoop van kleine materialen  

 Opvolging en aansturing je team 
 
Over welke competenties en werkervaringen dien je te beschikken? 
 

 Ruime kennis op gebied van (tuinbouw)machine en magazijnbeheer. 

 Leiding geven aan een team van doelgroepmedewerkers.  

 Je hebt oog voor veiligheid  

 Je bent stipt, hebt een oplossingsgerichte houding en kan planmatig werken.  

 Je bent stressbestendig en beschikt over de nodige communicatievaardigheden 

 Je hebt een rijbewijs B, rijbewijs BE is een pluspunt. 
 
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) inclusief 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 dan voor 31 maart je kandidatuur en CV naar sollicitatie@aralea.be. 
 
 
 
 

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

