CyCLO werft aan:
Een instructeur fietstechniek (M/V)
CyCLO vzw is een sociale economie organisatie die fietsen promoot in Brussel via fietstechniek,
recyclage, fietscultuur en innovatie. We werken met een veertigtal werknemers vanuit 8 ateliers: 4
fietspunten, een fietsatelier in de Vlaamsesteenweg, een opleidingsatelier in de kanaalzone in
Molenbeek,het Brussels depot voor teruggevonden fietsen in Schaarbeek en een buurtatelier in
Bockstael.
CyCLO werkt op het kruispunt van de drie grote uitdagingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
mobiliteit, tewerkstelling en leefmilieu.
Functie:
Als instructeur werk je in ons opleidingsatelier in Molenbeek. De ploeg telt 15 personen en wordt
geleid door 2 atelierleiders. In het atelier gebeuren verschillende fietsgerelateerde activiteiten, met
als belangrijkste de montage van tweedehandsfietsen door assistenten in een werkervaringstraject.
Als instructeur verzorg je de opleiding fietsmechaniek en de begeleiding van de assistenten bij de
montage van de fietsen. Elke assistent wordt door jou begeleid naargelang zijn mogelijkheden en de
persoonlijke technische doelstellingen in zijn traject.
Je bent mee verantwoordelijk voor de efficiëntie en kwaliteit in de productie van de
tweedehandsfietsen. Je zorgt ervoor dat de fietsen voldoen aan de verwachtingen van de klanten en
dat ze worden gemonteerd en gereviseerd volgens de regels van de kunst.
Je maakt deel uit van de CyCLO-ploeg waarin flexibiliteit, transparantie en samenwerking essentieel
zijn. Je staat achter de visie van CyCLO vzw.
Profiel:
-

Grote theoretische kennis van en praktische ervaring met de mechanica van (stads-)fietsen
van diverse makelij, geproduceerd tussen 1980 en 2010;
Bij voorkeur ervaring als zelfstandige fietshersteller;
Pedagogische vaardigheden en veel geduld;
Professionaliteit en maturiteit;
Hoog niveau Frans en bij voorkeur kennis van het Nederlands;
Beschikken over het CyCLO-DNA: hands on, flexibel, creatief en met een open geest;
Fietser.

Wij bieden:
-

Een voltijds contract van onbepaalde duur;
Verloning volgens PC 329.01, categorie A2 met een sociaal abonnement of een
fietsvergoeding;
Ervaringsjaren als fietshersteller worden in rekening gebracht;
Diverse, open en creatieve werkomgeving.

Solliciteren
Stuur je motivatie en cv naar tom@cyclo.org vóór 15 september 2014.

