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Instructeur klus- en renovatieploeg (m/v/x) (38h/week) 
 
 
 
Uw taken 
 
De Overmolen zoekt een gemotiveerde instructeur voor haar klus-en 
renovatieploeg om samen met de huidige instructeur de verdere uitbouw 
van de ploeg te verzekeren. Je bent medeverantwoordelijk voor het 
onderhoud van de eigen gebouwen en het uitvoeren van (externe) 
renovatiewerken. Dit project bestaat uit 4-8 personen in tijdelijke 
werkervaringstrajecten en heeft als doel een duurzame tewerkstelling op 
de reguliere arbeidsmarkt. Je zorgt mee voor de vorming en opleiding van 
de ploeg. Het team van De Overmolen bestaat uit 13 medewerkers, 25 
doelgroepmedewerkers en een 70-tal vrijwilligers.  
 
Beantwoord je aan ons profiel en wil je mee je schouders zetten onder 
een project waarbij je volop kansen creëert voor meer kwetsbare 
personen? Aarzel dan niet voor ons te solliciteren! 
 
Uw profiel 
 

 Je hebt voldoende ervaring opgebouwd in de bouwsector en hebt 
kennis van de gangbare technieken (schilderwerken, elektriciteit, 
sanitair, …). 

 Je kan een ploeg instrueren en technieken aanleren aan een 
kwetsbare groep, je kan motiveren, je bent geduldig en leert de 
juiste werkattitudes aan.  

 Je beschikt over een VCA-attest. 
 Je kan goed organiseren en structuur bieden. Je kan 

oplossingsgericht handelen en bemiddelen bij conflicten. 
 Je hebt leidinggevende competenties. 
 Je bent iemand die sociaal vaardig en communicatief is, geduldig, 

en je beschikt over een groot inlevings- en doorzettingsvermogen.  
 Je bent bereid te werken met mensen van verschillende origine en 

achtergronden. 
 Je bent discreet en flexibel. 
 Je hebt administratieve vaardigheden en kan werken met Word en 

Excel. 
 Je begrijpt goed Nederlands en bent vlot Franstalig. 
 Je bent bereid af en toe permanenties te doen. 

 
 
Onze organisatie 
 
Als actief pluralistische organisatie ontwikkelt De Overmolen creatieve en 
duurzame antwoorden op (hoofd)stedelijke samenlevingsproblemen, voor 

mailto:info@deovermolen.be
http://www.deovermolen.be/


 

OVM 
Cellebroersstraat 16 
1000 Brussel 
 
T. +32 2 513 09 99 
 
info@deovermolen.be 
www.deovermolen.be 

en met mensen die door de mazen van het net zijn gevallen, en al dan 
niet samen met andere partners. 

 
Onze waarden 
 
Durf, originaliteit, duurzaamheid, respect en solidariteit. 
 
Activiteiten van de Overmolen vzw 
 

 Patrimoniumbeheer voor eigen gebouwen en dat van derden. 
 Het ontwikkelen, in samenspraak met partners, van nieuwe 

initiatieven/projecten die een antwoord bieden voor mensen in 
armoede uit Brussel: Co-Kot Bxl, Job@Ubuntu 

 Sociale tewerkstelling om de cirkel van armoede te doorbreken en 
perspectief te bieden aan laaggeschoolden en kansarmen. Deze 
tewerkstellingsmogelijkheden situeren zich in de bouwsector 
(klus- en renovatiewerken), op vlak van onderhoud en in de zorg 
(professionele mantelzorg). 

 Het toegankelijk vakantiehuis De Kleppe. 
 

Wat bieden we? 
 

 Een divers team, een uitdagende en stimulerende omgeving, een 
uitgebreid netwerk, mogelijkheden tot vorming, autonomie in de 
uitvoering van het werk. 

 Voltijds contract van onbepaalde duur 
 Loon barema PC 329.01 – B2A 
 Gratis woon-werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer en/of 

fietsvergoeding 
 Vast uurrooster 

 
Praktisch? 

 
 Solliciteren tem 6 november 2019 bij 

sofie.vancoillie@deovermolen.be aan de hand van CV en 
motivatiebrief. 

 Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd op 14 of 15 november 
voor een eerste ronde.   

 Indiensttreding vanaf januari 2020. 
 Een uitgebreide profielomschrijving kan opgevraagd worden via 

mail. 
 
 
Contact: 
Sofie Vancoillie 
Directeur 
02/5130999 of Sofie.vancoillie@deovermolen.be 
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