
 

 

 

 

 

Datum  Organisatie CAW Antwerpen 

Medewerker Arbeidsbegeleider  Deelwerking TRAVANT 

Plaats in de organisatie    

 

Doelstelling van de functie 

Je begeleidt doelgroepmedewerkers op de werkvloer die voorlopig of definitief geen reguliere 

beroepsactiviteit kunnen uitoefenen. Je werkt in de Bakkerij van Travant. Het team van de Bakkerij staat in 

voor de kwalitatieve bereiding van het ambachtelijke assortiment broden, koekjes, taarten,.. Het team staat 

in voor de begeleiding van de doelgroep in het ambachtelijk bakproces, de organisatie van de distributie-

opdrachten, klantenwerving en binding.   

 

Hoe realiseren 

Je verantwoordelijkheden 

 Begeleiding van de arbeidszorgmedewerkers 

o Je begeleidt mensen in het ambachtelijk bakproces van onze verschillende producten 

o Je staat in voor de selectie en het onthaal van de medewerkers 

o Je voert begeleidings- en coachingsgesprekken 

o Je maakt een actie/trajectplan op en volgt dit op, je hebt daarbij oog voor de individuele 

kwaliteiten en beperkingen van elke medewerker 

o Je ondersteunt medewerkers via opleiding in hun maatschappelijke integratie en participatie 

o Je integreert veiligheidsregels en hygiënenormen en laat deze naleven 

o Je ondersteunt medewerkers in de doorstroom naar een volgende tewerkstelling 

o Je registreert je werkzaamheden in een dossier per medewerkers 

 

 Organiseren van het werk 

o Je staat in voor de organisatie van de bakprocessen 

o Je staat mee in voor de organisatie en werkverdeling in de bakkerij, de organisatie van  

distributie-opdrachten van onze bestellingen 

o Je doet het kasbeheer en facturatie van de bestellingen 

 

 Uitbouwen van klantenrelaties 

o Je verzorgt de contacten met klanten over de geleverde dienstverlening 

o Je behandelt eventuele klachten 

o Je voert promotie om het klantenbestand te verhogen 

 
 

Arbeidsbegeleider Bakkerij Travant 

Functie- en competentieprofiel 



 

 

 

 

Vereiste kennis 

 Je kan vlot met verschillende computertoepassingen werken 

 Je hebt een diploma bachelor in een menswetenschappelijke richting of gelijkwaardig door ervaring 

 
 
Vereiste vaardigheden 

 Je kan mensen motiveren en coachen 

 Je hebt educatieve vaardigheden. Je kan medewerkers zowel individueel als in groep sociale, 

praktische en technische vaardigheden bijbrengen en het daarbij oog voor hun zorgnoden 

 Je hebt een passie voor ambachtelijke bakprocessen en je bent bereid om je technisch bij te scholen  

in de bakkerstiel 

 Je kan vlot werken met digitale toepassingen zoals klantenbestanden, registratiesystemen, 

planningstools 

 Je hebt organisatietalent. Je hebt een analytisch vermogen en neemt de leiding in het planmatig 

inzetten van mensen en middelen 

 Je kan structuur bieden. Je zorgt voor een overzichtelijk, ordelijk, taakgericht werkklimaat 

 Je bent communicatief sterk. Je kan informatie op een heldere wijze en op maat overbrengen zowel 

naar medewerkers, klanten, externe partners en subsidiërende overheden 

 

 

Vereiste attitudes 

 Je staat met een open houding in het werk zowel ten aanzien van jezelf, je collega’s en de 

medewerkers. Je staat open voor de leefwereld van medewerkers in art.60 statuut en 

arbeidszorgmedewerkers en art.60 statuut 

 Je hecht veel belang aan de kwaliteit van het geleverde werk 

 Je bent leergierig. Je gaat actief zoeken naar situaties waarbij je je competenties kan verbreden en 

verdiepen 

 Je hebt inzicht in je eigen leerproces, je sterktes en je zwaktes. Je kan omgaan met positieve en 

negatieve feedback 

 Je bent discreet en gaat correct om met vertrouwelijke informatie 

 Je bent flexibel. Je gaat vlot om met aanpassingen in de planning 

 Je bent samenwerkingsgericht 

 Je handelt milieubewust en kostenbewust 

 Je hebt zin voor verantwoordelijkheid en initiatief 

 



 

 

 

 

Handtekening werkgever Handtekening werknemer 

Datum:  Datum: 

Voor akkoord: 
 
 
 
 

Voor akkoord: 
 
 
 
 

Naam:  Naam:  

 


