
 

 

 

SBW zoekt voor Baanbrekers een 

MEEWERKEND  

VOORMAN WERKPOOL (M/V) 
36 uur tijdelijk voor de duur van een half jaar met mogelijkheid tot verlenging  

 

> PLAATS IN DE ORGANISATIE 

• De meewerkend voorman werkt onder verantwoording van de projectleider Werkpool en 

kan worden ingezet op de diverse externe Werkpool‐locaties van Baanbrekers. 

 

> WIJ HOUDT HET IN? 

• De meewerkend voorman Werkpool zorgt ervoor dat de dagelijkse gang van zaken op een 

Werkpool‐project goed en vlot wordt uitgevoerd. 

• Het zorgen voor de uit te voeren productiedoelstelling voor wat betreft kwaliteit, planning en 

geplande aantallen. 

• Het instrueren en begeleiden van medewerkers in het werkproces en zo nodig ook zelf actief 

meewerken in de productie. 

• Het overleggen met de leidinggevende van de opdrachtgever met betrekking tot de 

productievoortgang 

• Het signaleren van problemen en deze doorspelen aan de verantwoordelijke  projectleider 

Werkpool 

 

> FUNCTIE-EISEN: 

De meewerkend voorman die wij zoeken: 

• Mbo‐3/4 niveau,  

• Fysiek bekwaam (lopen, staan) 

• Instruerende, sturende en begeleidende capaciteiten, 

• Communicatieve vaardigheden, 

• Zelfstandigheid 

• Affiniteit met de doelgroep 

• In bezit van rijbewijs B 

• Bereidheid tot het volgen van cursussen of opleidingen. 

 

 

  



 

 

 

 

> WIJ BIEDEN: 

• Het salaris hangt af van de opleiding en de ervaring. Functieschaal conform CAO‐WSW: D2 

(minimaal € 1633,‐‐ maximaal € 2059,‐‐). 

• Modern pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals  fietsenplan , ouderschapsverlof, 

koop/verkoop verlof. 

 

> MEER WETEN OF SOLLICITEREN? 

 

Wil je meer weten over deze functie?  

Bel of mail naar Said Majiti, M: 0639047063 E: saidmajiti@baanbrekers.org  

of Mariska Verbraak. T: 0416 671 573 M: mariskaverbraak@baanbrekers.org. 

 

Wil je solliciteren?  

Interesse: stuur een sollicitatiebrief onder vermelding van het vacaturenummer  naar SBW, Postbus 

15, 5140 AA in Waalwijk, e‐mailen mag ook: sollicitatie@sbw‐waalwijk.nl Vermeld het 

vacaturenummer: 17‐13. 

 

Wegens de urgentie van invulling van deze vacature vanwege de voortgang van de  

werkzaamheden, vragen wij deze vacature tegelijkertijd zowel intern als extern uit. 

Bij gelijke geschiktheid geven wij de voorkeur aan een interne kandidaat. 

 

  

 


