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Lidwina is een Kempisch maatwerkbedrijf dat tewerkstellingskansen biedt voor alle mensen die om 

welke reden dan ook een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Daarbij heeft Lidwina de duidelijke 

missie om die mensen te laten groeien in hun talenten en competenties via tewerkstelling.  

Duurzaamheid en zelfontplooiing zijn hierbij centrale waarden. Om dit te realiseren hebben we een 

team van enthousiaste collega’s in ondersteunende en leidinggevende functies. Samen creëren we 

een productieve werkomgeving om zo kwalitatief hoogstaande producten af te leveren aan onze 

klanten. 

Lidwina zoekt nog een enthousiaste collega voor volgende functie:  

PSYCHOSOCIAAL WERKBEGELEIDER GROENZORG 

M/V/X 
 

Functieomschrijving 

Je focust je op het ondersteunen en begeleiden van maatwerkers met extra begeleidingsnood door 

deze tijdelijk te coachen, te ondersteunen en te begeleiden zodat hij of zij (opnieuw) een plaats kan 

innemen in een groenzorgploeg. Het realiseren van de groenprojecten is daarbij van ondergeschikt 

belang. Belangrijk blijft wel de aandacht voor aangepast werk voor de maatwerkers én het behoud 

van oog voor kwaliteit, veiligheid en welzijn. 

 Begeleiden en coachen van gemiddeld 4-6 maatwerkers actief in tuinonderhoud en –aanleg, 

met oog voor hun welzijn en ontwikkelingsmogelijkheden in functie van de ontwikkeling van 

arbeidsattitude 

 Actief meewerken met de groep bij de uitvoering van de opdracht  

 De opdracht op een duidelijke manier uitleggen aan de maatwerkers  

 Zorgen voor een klantgerichte en kwalitatieve dienstverlening  

 Aanspreekpunt voor de klant  

 Rapporteren aan de afdelingsverantwoordelijke  

 Beperkt administratieve taken uitvoeren 

Profiel 

Je bent sociaal ingesteld en je wil er samen met ons volledig voor gaan om onze missie waar te 

maken. Je beschikt over leidinggevende capaciteiten en bent communicatief sterk. Je bent iemand 

die zelfstandig kan werken en je verantwoordelijkheden opneemt. Je hebt oog voor veiligheid en 

welzijn van onze maatwerkers. Verder sluiten volgende competenties aan bij je profiel:  

 Ervaring in groenonderhoud  

 Ervaring in aanleg (terrassen, verhardingen) is een meerwaarde 

 Goede fysieke conditie  

 Beschikken over een rijbewijs B (vereist) 

 Beschikken over een rijbewijs CE is een pluspunt (bereidheid te behalen is een must) 

 Studie: Bachelor in een sociale richting of gelijkwaardig door ervaring 
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Aanbod 

 Voltijdse functie in dagdienst (08u00 – 16u30) 

 Contract onbepaalde duur  

 Loon aangevuld met extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, 13de 

maand, septemberpremie, extra verlofdagen, …) 

 Aangename werksfeer 

 

Solliciteren 

Bezorg je sollicitatie met motivatiebrief en CV aan Brecht Van Dyck via vacature@lidwina.eu. 

Solliciteren kan tot en met zondag 25 juli.  
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