
 
Maatwerkbedrijf Lidwina vzw telt 495 werknemers, waarvan 413 medewerkers met een 
arbeidsbeperking. Onze voornaamste activiteiten: groenzorg, montage, assemblage, 
paletten, naad en verpakken. Zowel dankzij interne activiteiten, alsook werkzaamheden bij 
klanten, heeft Lidwina een sterke reputatie opgebouwd. 

Naar aanleiding van de groei van onze organisatie, zullen wij op korte termijn aanwerven:   
 

MONITOR PRODUCTIE (M/V) 

Functieomschrijving 
• Je begeleidt een aantal doelgroepwerknemers bij het uitvoeren van een aangepaste 

beroepsactiviteit; 
• Je werkt zelf actief met de groep mee; 
• Je controleert voortdurend of alle veiligheidsvoorschriften worden nageleefd; 
• Je doet de praktische voorbereiding van de werkzaamheden; 
• Je bewaakt de voortgang van de productieprocessen, en neemt gepast initiatief waar 

nodig; 
• Je streeft naar kwaliteit en houdt nauwgezet rekening met de verwachtingen van de 

klant; 
• Je voert enkele administratieve taken uit; 
• Je denkt na over mogelijke verbetervoorstellen, en bespreekt deze met de 

afdelingsverantwoordelijke; 
• Je rapporteert aan de afdelingsverantwoordelijke. 

 

Profiel 
• Ervaring in een leidinggevende functie, bij voorkeur in een productieomgeving; 
• Minimum niveau hoger secundair onderwijs, niveau Bachelor is een pluspunt; 
• Aandacht blijven schenken aan motivatie, evolutie en veiligheid van medewerkers 

met een beperking; 
• Bereid zijn om zowel intern als extern (enclave) te werken, om zowel in Mol als op 

locatie bij de klant te werken; 
• In het bezit zijn van een eigen wagen; 
• Zin voor initiatief en engagement; 
• Sterk verantwoordelijkheidsgevoel; 
• Een positieve en sociale persoonlijkheid, affiniteit in het werken met onze doelgroep. 

 
Persoonsgebonden competenties 

• Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit) 
• Contactvaardig zijn 
• Klantgerichtheid 
• Zin voor nauwkeurigheid hebben 



 
• Regels en afspraken nakomen 
• Resultaatgerichtheid 
• Samenwerken als hecht team 
• Omgaan met stress 

 
Vereiste studies: 

• 3de graad technisch secundair onderwijs (TSO3) 
• 3de graad algemeen vormend secundair onderwijs (ASO3) 
• Professioneel (gerichte) bachelor (PBA) 

 
Talenkennis: Nederlands (goed) 
 
Werkervaring: Minstens 2 jaar ervaring 
 
Rijbewijs: B 
 
Contract: Voltijds contract van onbepaalde duur 
 

Aanbod 
• Een functie boordevol afwisseling en verantwoordelijkheid; 
• Appreciatie en voldoening dankzij de sociale organisatiedoelstellingen van Lidwina 

vzw; 
• Een degelijk loon, aangevuld met extralegale voordelen waaronder maaltijdcheques, 

hospitalisatieverzekering, septemberpremie, extra vrije dagen, enz.; 
• Een ruim aanbod aan opleidingen; 
• Aangename werksfeer, teamspirit. 

 

Plaats tewerkstelling 
Lidwina vzw, Postelarenweg 213, 2400 Mol 
 

Interesse? 
Bezorg je sollicitatie met CV aan Lidwina vzw t.a.v. Nathalie Daems, Postelarenweg 213, 2400 
Mol of via personeeladmin@lidwina.eu  
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