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Groep Maatwerk zoekt een stafmedewerker 
 

Als stafmedewerker zet je de belangen van onze leden-maatwerkbedrijven (de voormalige 

beschutte werkplaatsen) op de kaart en zoek je constant naar opportuniteiten voor onze sector en 

haar werknemers met een arbeidshandicap.  

• Je ondersteunt onze woordvoerder bij de sectorale onderhandelingen over loon- en 

arbeidsvoorwaarden 

• Je biedt individuele ondersteuning aan onze leden-maatwerkbedrijven inzake arbeidsrecht 

en de sectorale afspraken (cao’s) 

• Je bouwt samen met onze leden  standpunten op 

• Betreffende andere domeinen zie je opportuniteiten, overleg je met directies van 

maatwerkbedrijven, bouw je nieuwe dossiers uit en creëer je zo impact.  

 

Welke kwaliteiten kan je in deze job tonen? 

• Je bouwt op basis van beleidsontwikkelingen, je contacten met onze leden en je eigen 

inzichten dossiers uit  

• Je hebt een juridische achtergrond (sociaal recht/arbeidsrecht) of wenst jezelf daar de 

volgende jaren in te verdiepen   

• Je bent een bruggenbouwer, kan zelfstandig werken maar hecht ook belang aan het team 

• Je hebt een hart voor de doelstellingen van onze organisatie 

• Je behaalde een masterdiploma of gelijkwaardig 

• Je hebt een rijbewijs B 

 

Wat bieden we? 

• Een inhoudelijk interessante en veelzijdige functie 

• Ruime verantwoordelijkheden en ruimte voor initiatief 

• Toffe collega’s en een fijne, ontspannen werksfeer 

• Voltijdse functie met contract van onbepaalde duur 

• Een uitdaging bij een dynamische en professionele werkgeversorganisatie   

• Een vlot bereikbare werkplek in Tienen, weg van het fileleed, van waaruit je geregeld op de 

baan bent. Er is ook mogelijkheid tot thuiswerk 

• Marktconforme verloning (inclusief extralegale voordelen o.a. bedrijfswagen) 

 

Over Groep Maatwerk 
 

Groep Maatwerk behartigt de belangen van 49 maatwerkbedrijven (voormalige beschutte 

werkplaatsen). Onze leden stellen in Vlaanderen samen meer dan 16.500 personen met een 

arbeidshandicap tewerk. Via ondernemerschap realiseren we maximaal onze sociale doelstelling. 

Wij vormen een ondernemende groep die de belangen van haar leden en hun werknemers boven 

alles stelt!   

 
Interesse? Voor meer informatie over de vacature en de sector kan je terecht bij de directeur 
Francis Devisch: 016/82.76.40 of francis.devisch@groepmaatwerk.be.  
 

Wij verwachten jouw sollicitatie met uitgebreide motivering en CV op uiterlijk 8 februari 2019 via 

francis.devisch@groepmaatwerk.be. 

Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine en 
handicap.  


