
De Wroeter Maatwerkbedrijf vzw is een duurzame en dynamische onderneming die 
sociale tewerkstelling en opleiding aanbiedt. We vertrekken vanuit respect voor de 
gelijkwaardigheid en eigenheid van ieder mens. We laten mensen groeien en stellen 
arbeidsvreugde centraal.

Met een hart voor mens en milieu bouwen we economische activiteiten uit in bio-teelt  
van groenten en fruit, groenonderhoud, horeca, verkoop en in diensten aan bedrijven. 
We stellen ruim 200 mensen tewerk. 

Als beleidsmedewerker, maak je deel uit van het dagelijks bestuur en ben je 
medeverantwoordelijk voor het uitzetten van de organisatiekoers.  Hiervoor bied je 
ondersteuning, in opdracht van het dagelijks bestuur, aan de verschillende afdelingen. 

Je denkt en werkt actief mee bij de ontwikkeling en implementatie van het algemeen 
beleid, het opzetten van nieuwe projecten en het zoeken van financieringsbronnen.    

Je bepaalt mee de positionering van de onderneming, en je vertegenwoordigt (mee)  
de organisatie naar externe instanties.

Voorstelling van de organisatie

Jouw functie

Jouw talenten
•  Jouw mens- en maatschappijvisie sluit aan bij deze van de organisatie    

en je werkt waardegedreven.
•  Je hebt kennis van of een sterke voeling met sociale economie en ambitie   

in sociaal ondernemen.
•  Je bent leergierig in het doorgronden van de structurele en projectmatige 

subsidiemogelijkheden binnen sociale economie.   
•  Je bent een goede communicator zowel binnen als buiten de organisatie.  
•  Je bent deskundig in het schrijven van subsidiedossiers.   
•  Je haalt voldoening uit samenwerken.
•  Je bent commercieel ingesteld en hebt voelsprieten voor ondernemingskansen.
•  Je denkt strategisch en innovatief.
•  Je vindt uitdaging in tijdsdruk en afwisselend werk.
•  Je hebt een bachelor of master op denk- en werkniveau en combineert dit met 

minimum 5 jaar relevante ervaring.

D E  W R O E T E R Maatwerkbedrijf  vzw

zoekt een:

ondernemende 
beleidsmedewerker
full-time of 4/5de



De Wroeter Maatwerkbedrijf vzw - Sint-Rochusstraat 8, 3720 Kortessem
T 011 37 52 92 - F 011 37 57 56 - maatwerkbedrijf@dewroeter.be - www.dewroeter.be
IBAN BE69 0011 8701 6278 - BTW BE0433.138.454

Stuur jouw CV met een gemotiveerd schrijven naar
ilse.vanspauwen@dewroeter.be

of 

Maatwerkbedrijf De Wroeter vzw
Tav: Ilse Vanspauwen
St.-Rochusstraat 8
3720 Kortessem

Hoe solliciteren?

Ons aanbod
•  Een full-time contract of 4/5de, van onbepaalde duur met onmiddellijke indiensttreding. 
•  Verloning volgens een interne loonschaal gebaseerd op PC 329 cat 3bis, maaltijd- en 

ecocheques, hospitalisatieverzekering (na 1 jaar dienst).
•  Je krijgt de kans om nauw samen te werken met gedreven sociale ondernemers.   

Je stapt mee in de cockpit, om de organisatie en zijn medewerkers een succesvolle 
vlucht te geven.  

•  Een goede work-life balance met mogelijkheid op thuiswerk.

vacature
ondernemende beleidsmedewerker


