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Een job bij Talea is niet zomaar een job 
 
Talea is een jonge onderneming die kansen geeft aan mensen én natuur. Hoe? We ontwerpen en creëren 
bedrijfstuinen vol leven en kwaliteitsvol groen. De medewerkers zijn daarbij even belangrijk als de fauna en 
flora die ze verzorgen. Als spin-off van sociaal-economie organisatie De Winning zit dat in onze 
bedrijfscultuur ingebakken. Onze mensen komen immers vaak uit een doorstromingstraject bij een sociaal-
economiebedrijf en vinden bij ons een duurzame job waar ze verder kunnen groeien in wat ze doen. 
 
In kader van haar missie, visie en strategie heeft De Winning zich ontwikkeld tot een netwerkorganisatie met 
meerdere vzw’s en cvso’s (coöperatieve vennootschappen erkend als sociale ondernemingen). Om onze 
coöperatieve vennootschap in de groensector, Talea cvso, te leiden zijn wij op zoek naar een: 
 
 

MANAGER TALEA (m/v/x)  
vestiging Genk 

 
Jouw verantwoordelijkheden 

• je bent het aanspreekpunt van bestaande klanten en staat in voor de prospectie van toekomstige 
klanten en partnerschappen. Je zet lokale samenwerkingsverbanden op en bestendigt deze. 

• je bent de drijvende kracht achter de voorbereiding, uitvoering en goede afhandeling van de werken 
op het terrein. Je krijgt hiervoor ondersteuning van een projectleider.  

• je geeft leiding aan de ploegbazen en de projectleider 
• je maakt deel uit van het operationeel managementteam van De Winning groep. Je vertaalt 

de strategie van Talea cvso naar operationele acties. Deze zijn een verlengstuk van de  
corporate strategie van De Winning en die van de cluster Natuur en Groen. Je zet dit, met 
inspraak van je team, om in een financiële- en personeelsplanning 

• je realiseert sociale impact op de werkvloeren, onder andere door middel van tewerkstelling of 
stages voor medewerkers uit de kansengroepen 
jJe kan rekenen op de ondersteunende diensten van De Winning groep (communicatie, financieel, 
HR)  

 
Jouw profiel 

• je hebt ervaring in de groensector 
• je hebt expertise opgebouwd inzake het ontwerpen en uitvoeren van projecten binnen een 

ecologisch kader 
• je leidt, motiveert, traint en inspireert jouw team 
• je hebt een hart voor de biodiversiteit en voor sociaal ondernemerschap 
• je bent een geboren netwerker 
• je bent een organisatietalent 
• je bent flexibel in werkuren 
• je hebt kennis van ms office  
• je hebt een masterniveau, verkregen door opleiding of ervaring 
• je bent in het bezit van rijbewijs b 
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Ons aanbod 

• een verantwoordelijke en afwisselende functie in een gezond bedrijf 
• Talea is gevestigd in Genk maar je kan ook werken vanuit een van de andere De Winning 

locaties  
• een open en transparante bedrijfscultuur 
• een correcte verloning binnen pc 200, aangevuld met een firmawagen, maaltijdcheques, 

gsm/laptop, extralegaal verlof 
• een contract onbepaalde duur 
• tewerkstellingsbreuk bij voorkeur voltijds, 4/5e bespreekbaar 

 
 
Wil je mee deel uitmaken van ons team?  
Bezorg je CV en motivatiebrief aan jobs@dewinning.be met een duidelijke vermelding van de functie 
waarvoor je solliciteert.  
 
Nog vragen?  
Voor meer informatie over de jobinhoud kan je terecht bij Filip Vanlommel terecht op 0476 34 94 42.  
 
Meer informatie over De Winning groep en Talea vind je terug op www.dewinning.be en  
www.talea.be  
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