
Werkvloerbegeleider - de Bottelarij 
 

AKSI vzw (ArbeidsKansen voor Sociale Integratie) heeft als missie duurzame tewerkstelling te realiseren voor 

mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en telt op dit moment meer dan 140 medewerkers.  

  

Tewerkstelling is bij ons het vertrekpunt om sociale integratie te realiseren maw wij bieden niet enkel werk maar 

gaan samen op weg om te werken aan de randvoorwaarden en een persoonlijke groei te realiseren. 

  

"de Bottelarij" is een hartelijk huis gelegen in een deel van de historische gebouwen van de voormalige Sint-

Rochusbrouwerij in Ulbeek. Je vertoeft er in warme gezelligheid en proeft van de typische streekgerechten maar 

ook een multi-culturele keuken en lekkere Limburgse bieren. Dit met een ruim aanbod voor zowel voor de 

particuliere klant, als voor bedrijven en socio-culturele verenigingen. 

 

Als werkvloerbegeleider maak je deel uit van het kloppend hart van AKSI, met name de stafploeg die zich met 

hart en ziel inzet om iedere dag opnieuw haar schouders onder de missie te zetten en deze om te zetten in 

prachtige resultaten met onze mensen.  

  

We bieden je een veelzijdige job in een fijne werksfeer. Je krijgt een bediendencontract voor 

onbepaalde duur (verloning volgens PC 329). 

 

Tijdsregeling:  Dagwerk, ook in het weekend;  

                                       in principe vrij op maandag en dinsdag 

Werkervaring:  Minstens 2 jaar ervaring 

Studies:  Bij voorkeur bachelor of gelijkwaardig door ervaring  

 

 

 

Algemeen profiel: 

 

 Je hebt een voorliefde voor koken en creatief zijn in de keuken en dit met een leergierig maar 

kwetsbaar team, je hebt een boon voor lokale producten en een passie voor mensen. 

 Je bent een teamspeler en inspirerend leidinggevende, en wil werken binnen het grotere 

geheel van de Bottelarij en AKSI vzw. 

 Je draagt klantgerichtheid hoog in het vaandel. 

 Horeca-ervaring is een voordeel. 

 Indien geen bachelor is ruime ervaring in horeca en leidinggeven een must 

 

Persoonsgebonden competenties: 

 

 Contactvaardig zijn 

 Zich kunnen aanpassen aan 

veranderende omstandigheden 

(flexibiliteit) 

 Leervermogen hebben 

 Samenwerken als hecht team 

 Zin voor nauwkeurigheid hebben 

 Resultaatgerichtheid 

 Creatief denken (Inventiviteit) 

 Commercieel zijn 

 Afspraken nakomen 

 Zelfstandig werken 

 Omgaan met stress 

 Klantgerichtheid 

 Orde en structuur overbrengen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taakgebonden competenties: 

 

Kennis: 

- begeleidingsmethodieken 

- kooktechnieken 

- de markt en de concurrentie  

- kassa, HACCP, …  

 

Communicatieve vaardigheden: 

- Empathie 

- Coachen en leiding geven 

- Motivatie en overtuigingsmethodieken 

- Inschattingsvermogen 

- Vergadertechnieken 

- Appreciative Inquiry 

 

Organisatorische vaardigheden: 

- multitasking 

- inzicht in planningen (tijdsbeheer, 

taakstelling,…) 

- logisch denken en verbanden zien 

- administratieve organisatie 

- kennis van officepakketten 

- orde & netheid,  

- flexibel 

- stipt & nauwkeurig 



 

Taakinhoud 
 
Als een goede huisvader/moeder run je de Bottelarij met een warm hart voor je doelgroepmedewerkers zoals je 

thuis een gezin runt, met veel geduld zonder het eindresultaat uit het oog te verliezen. 

 

Het allerbelangrijkste is dat je een plek creëert waar je medewerkers zich goed voelen, waar je ruimte biedt voor 

groei, zowel op professioneel als op persoonlijk vlak, een plek waar klanten zich betrokken voelen. 

 

 Mee uitbaten en ondersteunen van het socio-cultureel toeristisch project de Bottelarij met 

nadruk op het eetcafé. 

 

 Praktisch organiseren en mee werken op de werkvloer van de keuken, de bediening in het 

eetcafé, her onderhoud en de winkel 

 

 Aansturen op een vlotte bediening van de klanten en vlot overbrengen van onze missie waar 

nodig 

 

 Leidinggeven en samenwerken met een divers team van medewerkers met het accent op 

talentontwikkeling en begeleiding op maat (Appreciative Inquiry). 

 

 Waarborgen van de kwaliteit van al onze diensten en gerechten. 

 

 Naar de werknemers en werkneemsters geef je niet alleen sturing wat de planning en 

uitvoering betreft, je zorgt er ook voor dat zij zich goed kunnen voelen in hun job. Daarom ga 

je samen met hen op weg in een leertraject dat verder gaat dan alleen maar de technische 

taken. Je begeleidt hen tot zelfstandig functionerende medewerkers, of waar dat nodig is tot 

efficiënte helper. Je helpt hen bij de uitwerking van hun zelfevaluatie, kwaliteitsbewustzijn en 

waar nodig grijp je zelf in. 

 

 In het kader van de kwaliteitszorg voorzie je ook een technische begeleiding van de 

werknemers zodat zij op een snelle en efficiënte manier leren werken. Je zorgt ook dat zij 

steeds de juiste materialen beschikbaar hebben en ze ook efficiënt gebruiken. 

 

 Met een permanent oog op de stock en rekening houdend met de planning, zorg je er voor 

dat je op cruciale momenten niet zonder grondstoffen komt te zitten. 

 

 Jij bent de eerste contactpersoon voor nieuwe medewerkers in het team. Via een 

intakegesprek word je mee betrokken in de beslissing over aanwervingen/inschakelingen en 

stel je samen met de werknemers een persoonlijk ontwikkelingsprogramma op. Dit 

leerprogramma wordt je leidraad voor de begeleiding van de medewerkers.  

 

 Je bent verantwoordelijk voor het administratieve voortraject en de nazorg. Dit betekent dat je 

de nodige gegevens bijhoudt en rapporteert in functie van de facturatie, de loonadministratie 

en het bedrijfsbeheer. 

 

 Je zorgt mee voor de opmaak van de werkplanning voor de werknemers. Je houdt daarbij zo 

veel mogelijk rekening met de mogelijkheden van de werknemers en de wensen en 

verwachtingen van de klanten. Je zorgt dat deze planning constant wordt opgevolgd en 

bijgewerkt. Meer dan eens zal je je creativiteit en mensenkennis moeten aanwenden om bij 

onverwachte wijzigingen toch een optimale tijdsbesteding te behalen, zonder dat de kwaliteit 

en klantentevredenheid daaronder leidt. 

 



Wat typeert een AKSI-medewerker? 

 
- Overtuigd zijn van de missie:  

AKSI  staat voor “arbeidskansen voor sociale integratie” en beoogt mensen die geconfronteerd worden met 

extra uitdagingen en daardoor dreigen geïsoleerd te geraken, een kans te bieden om via  een job die 

rekening houdt met de kloof die zij moeten overbruggen, weer op spoor te geraken. Van stafleden en 

werknemers wordt verwacht dat zij elkaar de zelfde kansen gunnen en deze keuze bewust uitdragen in hun 

werk. 

 

- Kunnen samenwerken:  

AKSI wil mensen kansen bieden. Elkaar vertrouwen schenken, eerlijk maar constructief  wijzen op leerpunten 

en rekening houden met elkaars groeitempo en groeipotentieel zijn essentieel om een goede samenwerking 

mogelijk te maken. AKSI medewerkers hebben daarom respect voor andere meningen en zijn 

verdraagzaam en respectvol naar andere waarden en culturen. 

 

- Open geest: 

AKSI ziet de verschillen tussen mensen als leerkansen en verrijking. Wij verwachten van onze medewerkers 

dat zij hun collega’s, klanten en leveranciers benaderen met het respect dat zij zelf ook mogen verwachten 

maar meer nog dan dat verwachten wij dat ze leergierig zijn naar hoe de mensen waarmee zij moeten 

handelen denken en werken. 

 

- Solidair: 

Als AKSI medewerker ben je solidair met je medewerkers en met je omgeving. Enerzijds betekent dit, dat je 

begrip opbrengt voor collega’s die het even wat moeilijk hebben, die een grotere kloof moeten 

overbruggen. Als je collega faalt vraag je je af of je wel genoeg hebt gedaan om hem of haar op weg te 

helpen, heb je wel bijgesprongen wanneer dat nodig was of heb je alleen maar naar je eigen job gekeken 

en enkel dat gedaan wat op papier staat? 

 

Anderzijds betekent solidariteit ook dat je je collega’s niet laat opdraaien voor het werk dat blijft liggen, ook 

als het niet jouw verantwoordelijkheid is. Je motiveert jezelf om telkens ook je eigen steentje bij te dragen in 

de toekomst van je collega’s, je bedrijf en dus ook je eigen toekomst en laat jezelf niet wegglijden in 

zelfbeklag en lusteloosheid. 

 

- Vriendelijkheid: 

Als AKSI medewerker ben je mee het gezicht van je bedrijf. Daarom blijf je steeds beleefd, voorkomend en 

vriendelijk. Je streeft er naar om de goede dingen te zien in je collega’s, je klanten en je netwerk. Pas dan 

kunnen zij ook veel beter de goede dingen aan je zelf herkennen. Je mag boos zijn, ontevreden, ongelukkig, 

… maar je brengt dit  op de juiste plaats, op het juiste moment, en zo veel mogelijk op een manier waardoor 

de mensen in je omgeving kunnen zien wat je bedoelt zonder dat ze zich aangevallen voelen. 

 

- Humor: 

Bij AKSI mag er gelachen worden, meer nog: er moet gelachen worden. Niet alleen omdat we tevreden zijn, 

niet alleen omdat we ons veilig en goed voelen bij AKSI, maar ook omdat we het grappige kunnen inzien 

van onszelf, ons eigen bedrijf, de tekortkomingen. We lachen steeds ten voordele van onszelf en ons bedrijf, 

maar nooit ten koste van iets of iemand. 

 

- Leerbereidheid: 

Elke dag kan je van je collega, van een klant of van een medewerker wat leren als je maar wil leren, als je 

het maar wil vragen, als je het kan vragen. Bovendien willen wij medewerkers die vooruit willen komen ook 

volop ondersteunen met tijd en ruimte voor opleiding, meer nog we moedigen iedereen aan om steeds 

verder te zoeken naar nieuwe uitdagingen en nieuwe leerpunten. AKSI biedt iedereen kansen om te 

groeien, de draad weer op te nemen een andere weg in te slaan.  We verwachten dan ook dat je elkaar 

die kansen gunt, maar vooral dat je ze zelf ook opneemt.  

 

- Zelfstandig kunnen werken: 

Zelfstandig kunnen werken betekent niet alleen dat doen wat van je gevraagd wordt, maar ook verder 

kijken dan die vraag. Je gebruikt eerst je gezond verstand en wanneer je twijfelt, koppel je terug met de 

verantwoordelijke. Er zijn geen domme vragen maar je moet ze niet allemaal telkens opnieuw stellen. 

 

- Verantwoordelijkheid nemen:  

Bij AKSI kiezen we voluit voor engagement.  Als zich een probleem stelt, wacht je niet tot iemand het komt 

oplossen, je gaat zelf op zoek naar een oplossing of naar iemand die een oplossing kan bieden. Je kent 

daarbij het verschil tussen alles zelf proberen te doen, en zelf zorgen dat gebeurt wat nodig is. 

 

- Incasseringsvermogen: 

AKSI staat in de frontlinie. We kiezen bewust paden die nog niet bewandeld zijn en werken met mensen die 

men elders aan de kant laat.  Dit biedt onze medewerkers telkens nieuwe uitdagingen, maar plaatst hen 

ook vaak in het oog van de storm. We verwachten dat je niet afhaakt bij de eerste tegenslag, maar er een 

uitdaging in vindt om volgende keer beter te doen. 

 



- Discretie: 

Werken met mensen veronderstelt respect en vertrouwen. De informatie die je vergaart in het kader van je 

werk aangaande klanten, je collega’s, het bedrijf,… behandel je met evenveel respect en vertrouwen. 

 

- Communicatief: 

Bij AKSI geloven we in een open en duidelijke communicatie. We zeggen graag waar het op aan komt, en 

weten dat ook graag van onze klanten, medewerkers en stakeholders. Er zijn echter veel manieren om een 

boodschap te brengen. Wij streven naar duidelijkheid, verstaanbaarheid, ondubbelzinnigheid en respect. 

Als AKSI medewerker leer je je mening  te uiten, klachten te beantwoorden, klachten te formuleren,… op 

een manier die voor alle betrokkenen aanvaardbaar is. 

 

- Flexibel: 

AKSI gelooft in een soepele omgang met zijn medewerkers, klanten en stakeholders. Wij verwachten dat 

onze medewerkers steeds oplossingsgericht denken, op korte maar ook op lange termijn. Regels en 

afspraken zijn er enkel om op terug te vallen wanneer het minder goed gaat, als een afwijking daarop beter 

resultaat oplevert en op zich geen nieuw probleem creëert, kiezen we voor de vernieuwing.  Wij verwachten 

van onze medewerkers dat ze zich niet vastbinden aan hun taakstelling, dat ze durven geven en nemen in 

hun werkuren en verplaatsingen,… Zij kunnen van hun werkgever een gelijkwaardige flexibiliteit verwachten. 

 

- Kennis van de organisatie: 

Elke medewerker is een deel van het aangezicht van onze onderneming. Dit betekent dat alle medewerkers 

geacht worden voldoende interesse te betonen in hun bedrijf zodat zij op eenvoudige vragen over het 

bedrijf en de dienstverlening kunnen antwoorden. Een minimale kennis van de missie, de doelstellingen en 

de structuur van de onderneming is onontbeerlijk. 

 

- Neutraal & pluralistisch: 

AKSI is niet gebonden aan een politieke of religieuze overtuiging. Dit betekent echter niet dat we geen 

respect hebben voor overtuigingen. Integendeel wij zijn overtuigd van de meerwaarde en de slagkracht die 

we kunnen putten uit de confrontatie van overtuigingen en culturen. Daarom noemen we ons zelf 

pluralistisch in de ware zin van het woord: we zijn niet alleen verdraagzaam naar anderen, we zoeken de 

verschillen zelfs op, om er uit te leren. 

 

- Inzicht in de omgevingsfactoren: 

Als AKSI medewerker werk je met en tussen de mensen. Daarom ben je niet blind voor de wereld om ons 

heen. We stimuleren onze medewerkers om een eigen mening te vormen en ze te uiten. Dit kan je pas als je 

goed geïnformeerd bent over de wereld om je heen: je klanten, je leveranciers, je collega’s, je gemeente, je 

provincie, je land, … 

 

- Inlevingsvermogen:  

Bij AKSI werk je met mensen van alle slag. Dit betekent dat je je in de plaats van je klant, je collega, je 

stakeholders zal moeten plaatsen om je opdracht tot een goed einde te brengen. Wij verwachten van onze 

medewerkers dat ze minstens trachten hun mening even aan de kant te schuiven en het ook eens van een 

andere kant te bekijken, voor ze een beslissing nemen. 

 

- Didactische vaardigheden: 

Als stafmedewerker of begeleider bij AKSI word je verondersteld om je boodschap helder en duidelijk aan 

de man te brengen. Je zelf voortdurend verbeteren daarin behoort tot je vaste opdrachten. Niet alleen 

verdiep je je in de nieuwste methodieken en inzichten, je tracht ze ook toe te passen indien dit voor AKSI een 

meerwaarde betekent. 

 

- Stressbestendig:  

Vermits de werknemers van AKSI vaak worden geconfronteerd met bijzonder moeilijke randfactoren in hun 

werk, wordt van de omkadering verwacht dat zij zich de nodige stressbestendigheid aanmeten om als 

ankerpunt te kunnen fungeren voor de mensen waarvoor zij verantwoordelijkheid dragen. 


