LichtWerk

assistieve productietechnologie

Lichtwerk vzw is een nieuwe vzw, opgericht door emino vzw, Groep Gidts vzw, Mariasteen vzw en Sociale Werkplaats
Molendries vzw.
Lichtwerk ontwikkelt en verdeelt technologie die mensen met een arbeidshandicap ondersteunt zodat zinvolle en duurzame
tewerkstelling voor hen mogelijk wordt of blijft. In samenwerking met de partners zet Lichtwerk volop in op implementatie van
cognitieve werkplekondersteuning via Light Guide Systems ™. Om onze nieuwe vzw uit te bouwen, zoeken we een:

Sociaal Ondernemer (m/v)
met commercieel en technisch talent

Jouw functie
Je bent het gezicht van Lichtwerk vzw
Je wordt een expert in cognitieve werkplekondersteuning en assistieve productieondersteuning, zowel vanuit de kant van
hardware, software, werkanalyse en ergonomie.
Je ontwikkelt het nodige communicatiemateriaal omtrent de beschikbare technologie
Samen met de partnerorganisaties maak je een commercieel plan om de technologie uit te dragen
Je analyseert en implementeert concrete projecten met Light Guide Systems
Je bouwt de kennis en knowhow rond de technologie verder uit, samen met de partnerorganisaties

Jouw profiel
Je bent een sociaal ondernemer, die als trekker de organisatie uitbouwt
Je weet technologische kennis te combineren met een sterk inzicht in ergonomie en arbeidsorganisatie
Je ziet technologie, innovatie en vernieuwing als een middel om kansen te creëren
Je bent sterk in samenwerken
Je bent gedreven en kunt overtuigen en enthousiasmeren
Je bent communicatief vaardig (luisteren, spreken en schrijven van Nederlands en Engels)
Je beschikt over een rijbewijs B en sporadische verplaatsingen naar het buitenland schrikken je niet af
Je hebt een basisdiploma in hetzij informatica, technologie, ergonomie of arbeidsorganisatie en bent gedreven om je
permanent bij te scholen

Ons aanbod
Je komt terecht in een nieuwe en toekomstgerichte vzw, ingebed in een degelijk netwerk van sterke partners
We bieden een voltijds contract van onbepaalde duur met een marktconforme verloning
We bieden een open en aangename werksfeer met volop kansen tot participatie en ontwikkeling

Interesse in deze boeiende en uitdagende functie?
Mail jouw gemotiveerde sollicitatiebrief met CV vóór 30 september 2019 naar lieve.verfaillie@gidts.be.
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met:
Philip Vanneste, gedelegeerd bestuurder
0473 540 477 - philip.vanneste@gidts.be

