Groep Maatwerk zoekt een multi-inzetbaar toptalent
Groep Maatwerk is een kleine, dynamische organisatie die haar meer dan 50 ledenmaatwerkbedrijven ondersteunt. Als veelzijdig adviseur met sterke juridische interesse zet je de
belangen van onze maatwerkbedrijven op de kaart! Zo ondersteun je de tewerkstelling van meer
dan 17.000 mensen met een arbeidshandicap.

Jouw grootste uitdagingen
•

Je bereidt het sectorale sociaal overleg over loon- en arbeidsvoorwaarden voor en
ondersteunt de woordvoerder actief tijdens dit overleg

•

Je vormt het eerste aanspreekpunt voor onze leden en bouwt de eerstelijnsondersteuning
aan hen verder uit, niet alleen rond arbeidsrecht en de sectorale afspraken (cao’s) maar ook
op andere (juridische) terreinen zoals contractenrecht, verenigingsrecht,
overheidsopdrachten….

•

Je volgt beleidsontwikkelingen op en werkt dossiers en standpunten uit, op basis van
contacten met onze leden en je eigen inzichten

•

Je ondersteunt je collega’s van de staf bij verschillende (juridische) aspecten in hun
dossiers.

Wat verwachten wij van jou?
•

Je hebt een juridische achtergrond of wil jezelf daar de volgende jaren in verdiepen

•

Je houdt ervan je kennis in te zetten in heel uiteenlopende dossiers en rechtstakken

•

Je bent een bruggenbouwer en teamplayer, die ook zelfstandig kan werken

•

Je wil je met hart en ziel storten op het boosten van de tewerkstellingskansen van mensen
met een arbeidshandicap

•

Je hebt een masterdiploma of gelijkwaardig

•

Je hebt een rijbewijs B

Wij bieden jou
Werken in een klein en tof team, in een mooie werkomgeving en omringd door gelijkgestemde
mensen ... Hoe klinkt dat? Wat als die organisatie zich ook nog eens inzet voor de kansen op werk
van mensen met een arbeidshandicap? “Waar kan ik tekenen?”, horen we je zeggen! Bovendien krijg
je bij Groep Maatwerk heel wat mogelijkheden om je te ontplooien én tal van uitdagingen om je
tanden in te zetten.
Bij ons krijg je een voltijdse functie (80% kan ook) met contract van onbepaalde duur, met een
marktconforme verloning (inclusief extralegale voordelen o.a. bedrijfswagen). Je werkt afwisselend
vanuit Tienen en van thuis uit, in niet-corona tijden ben je vaak op de baan.
Interesse? Voor meer informatie over de vacature en de sector kan je terecht bij onze directeur
Francis Devisch: 016/82.76.40 of francis.devisch@groepmaatwerk.be (je kan ook al eens een kijkje
nemen op www.groepmaatwerk.be voor meer info over wie we zijn en wat we doen)
Vertel ons waarom jij die gemotiveerde collega bent die we zoeken in een uitgebreide mail met
CV, en dit uiterlijk 4 oktober 2020 via francis.devisch@groepmaatwerk.be.
Jouw leeftijd, geslacht, origine of handicap zijn voor ons niet van belang. Wij werven aan op basis
van competenties en talenten.

