
 

 
 
 
 
 
 

Het Departement  Inclusief Ondernemen van Groep INTRO vzw 
is op zoek naar een  

Projectleider  / Werkleider Groen-renovatie/schilderen in Brussel 
 

 

Droom je van een job waar je kan meewerken aan een inclusieve samenleving? 

Gaat je hart sneller slaan van groen en energie en heb je daarbij ook nog eens interesse in renovatie?  

Wil je meewerken aan de uitbouw van de projecten voor diverse gemeenten, voorzieningen, bedrijven 

en particulieren? Streef je naar persoonlijke ontwikkeling en heb je passie voor het werken met mensen?  

Wil je daarnaast ook nog graag met beide voeten in het werkveld staan?  

 

Dan is de job van projectleider / werkleider binnen Groep INTRO iets voor jou! 

 

Wat doe je? 

 Je bent de verantwoordelijke van het team in Brussel dat bestaat uit 4 werkleiders en een 30-

tal arbeiders. Samen met je team zorg je ervoor dat de projecten die jullie in beheer hebben in 

goede banen worden geleid. 

 Je superviseert groen- en renovatieprojecten voor gemeenten, organisaties, bedrijven en 

particulieren. Daarnaast werk je als werkleider ook af en toe zelf mee op de werven.   

 Je maakt offertes, bestekken en werkplanningen op en bewaakt de calculatie en nacalculatie 

van de projecten. 

 Samen met de coördinator en de administratief bediende beheer je de budgetten en facturen. 

 Je werft nieuwe klanten en onderhoudt de relaties met bestaande klanten en leveranciers. 

 Je coacht de medewerkers van jouw team en begeleidt deeltijds een ploeg op de werkvloer. 

 Je bent het aanspreekpunt voor medewerkers, klanten en leveranciers. 

 Je coördineert de dagelijkse organisatie (planning, overleg, controle) van de werking. 

 

Wie ben je? 

 Je hebt ervaring in de groen- en/of renovatiesector. Ervaring in of affiniteit met schilderwerken 

is een pluspunt. 

 Je kan organiseren en plannen. 

 Je hebt ervaring met prijszetting en offertes. Ervaring met overheidsopdrachten is een plus. 

 Je hebt een constructieve, oplossingsgerichte en ondernemende ingesteldheid. 

 Je kan omgaan met vragen en noden van klanten. 

 Je bent flexibel en stressbestendig en je neemt je verantwoordelijkheid. 

 Je hebt goede sociale vaardigheden om een team te leiden en je medewerkers resultaatsgericht 

te coachen.   

 

Wat bieden wij? 



 Je krijgt een voltijds contract van onbepaalde duur.  

 Je loon wordt bepaald volgens het barema PC 329 B1A.  

 Telewerk en flexibele werkuren zijn mogelijk.  

 Je krijgt ook maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en een eindejaarspremie.  

 Laat je inspireren door een ruim opleidingsaanbod.  

 Daarnaast kan je genieten van een aantrekkelijke verlofregeling: 18 dagen bovenop de 

wettelijke vakantiedagen. 

 Jouw standplaats is Brussel 

Groep INTRO is een open en dynamische organisatie met veel mogelijkheden om te groeien en jezelf te 
ontwikkelen. Dit is je kans om je professioneel in te zetten voor een inclusieve samenleving. 

Iets voor jou? Waag je kans! 
Stuur je motivatiebrief en CV naar hendrik.deluca@groepintro.be vóór 31 maart 2021.  

Voor Groep INTRO zijn diversiteit en gelijke kansen belangrijk. De kwaliteiten van mensen geven de 
doorslag, ongeacht geslacht, afkomst, overtuiging, leeftijd of handicap. 

Nog vragen? Contacteer Griet Vandeweege, griet.vandeweege@groepintro.be of 0473/52 20 69. 

We kunnen je vertellen hoe leuk het is om bij Groep INTRO te werken als project & werfleider... maar 
dat hoor je natuurlijk liever van één van onze collega's. Pieter vertelt je graag meer:  

  

Na 17 jaar als werkleider bij Groep INTRO aan de slag te zijn kreeg ik 
in 2019 de kans om ook de functie van projectleider op te nemen. Als werkleider ben ik ongeveer 2 
dagen per week mee de baan op met de ploegen om hen waar nodig te ondersteunen. Als projectleider 
gaat mijn overige tijd naar het opmaken van offertes, contacten met klanten, het opvolgen van de 
werkleiders en coaches en de overige administratie zoals de tijdsregistratie en boekhouding. Het is een 
intensieve job maar één waar ik veel voldoening uit haal: het op een kwaliteitsvolle manier opleveren 
van de werven met medewerkers die nog in een groei-traject zitten maakt me elke keer trots. Het 
maakt dat ik na 18 jaar nog steeds met volle goesting bij Groep INTRO werk waar ik elke dag mee 
vanop de werkvloer de missie kan waarmaken.   
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