
  

De Sprong vzw stimuleert gelijke kansen en diversiteit. 
Wij werven aan op basis van competenties ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of handicap 

De Sprong is een, door de Vlaamse overheid erkend, Kempisch maatwerkbedrijf waar tewerkstelling op maat kansen creëert voor iedereen 
met een erkende afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. 
Deze kansen worden gecreëerd door samen met de medewerkers hun talenten te (h)erkennen en te ontwikkelen, waardoor zij een sterkere 
positie verwerven op de arbeidsmarkt en in de samenleving. 

TECHNIEKER MET PASSIE VOOR FIETSEN en MENSEN 
Voor onze fietsenwinkel te Meerhout zijn we op zoek naar een medewerker met passie voor techniek, fietsen en mensen. 
Als werkvloerbegeleider sta je mee in voor het goed functioneren van onze mensen en onze winkel. Het gaat om een deeltijds 
contract van 60%.  
 
Functie 

- Je stuurt doelgroep werknemers aan, je motiveert hen, brengt hen de juiste arbeidsattitudes bij.  
- Je brengt je technische kennis over aan de medewerkers en kan hen begeleiden in hun technisch groeiproces.  
- Je organiseert de werkzaamheden van de werkplaats en controleert de uitgevoerde taken van je medewerkers. 
- Je bent verantwoordelijk voor het kwalitatief uitvoeren van herstellingen en het afmonteren van nieuwe fietsen (klassieke 

fietsen en elektrische fietsen). 
- Je hebt commerciële feeling en zorgt, samen met de winkelverantwoordelijke, voor een optimale uitstraling van de winkel 

en hebt voortdurend aandacht voor klantgerichtheid. 
- Samen met je collega ben je verantwoordelijk voor het runnen van de fietswinkel te Meerhout  
- Je voert administratieve taken uit in functie van de winkel en naar het opvolgen van de medewerkers toe.  
- Je staat in voor het corecte afboeken van de voorraad. 

Profiel 

- Je hebt een zeer brede technische bagage (een opleiding in de mechanica met notie van electronica is sterk aanbevolen) 
- Je hebt een passie voor fietsen. 
- Je hebt een flinke portie geduld en een coachende begeleidingsstijl. 
- Je weet orde en vakkundigheid te combineren met enthousiasme en sociale vaardigheid. 
- Je bent een teamplayer, die samenwerken en overleg met collega’s belangrijk vindt. 
- Je kan overweg met de computer (kassa- en stockbeheer, Outlook, Word, Excel). 
- Je weet van aanpakken en staat sterk in je schoenen. 
- Eigen inbreng en initiatief worden geapprecieerd. 
- Je kan commercieel en klantgericht denken en handelen 
- Sporadisch zal je op een zaterdag werken in overleg met je collega’s.  
- Je bent steeds bereid tot bijscholen. 

Pluspunten zijn 

- Je wilt je voor een langere termijn engageren. 
- Je hebt ervaring als begeleider in de sociale economie. 
- Je bent in het bezit van een rijbewijs B. 
- Ervaring met computersysteem van cyclesoftware 
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Wij bieden 

- Een boeiende en gevarieerde job in jouw regio 
- Een job waarbij duurzaamheid, groei en welzijn centraal staan 
- Een verloning volgens Paritair Comité 327.01 Categorie 4 (relevante anciënniteit is bespreekbaar)  
- Maaltijdcheques t.w.v. 5 € per dag 
- Een hospitalisatieverzekering 
- Vaste werkuren gerelateerd aan de openingsuren van de winkel 

 

Solliciteren 

We vragen je ten laatste op 13 februari 2023 te solliciteren door een gemotiveerde sollicitatiebrief met C.V. te sturen naar: 
eva.schildermans@desprongvzw.be 
Sollicitatiegesprekken vinden plaats op vrijdag 17 februari.  
 
Geselecteerde kandidaten krijgen een uitnodiging voor een selectiegesprek.  
Voor meer inlichtingen over de functie kan je contact opnemen met Els Vanstechelman,  
Coördinator Techniekmakers, 0489 03 77 56  of Eva Schildermans HR directeur, 0494 54 89 39 
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