
 

 

SBW zoekt voor Baanbrekers een 

MEEWERKEND VOORMAN 

KANTINE & WASSERIJ (M/V) 

Voor de kantine en de wasserij van Baanbrekers wij een meewerkend voorman. Het betreft een 

combinatiefunctie, waarbij je valt onder de afdelingsleider van de kantine en de afdelingsleider van de wasserij. 

Deze twee afdelingsleiders spreken een planning af voor wanneer je voor welke afdeling in actie komt.  

 

Tot het takenpakket behoren onder meer: 

 Het aansturen van een groep medewerkers en het coördineren van de dagelijkse werkzaamheden. 

 Het zorgen voor de uit te voeren doelstelling van de afdeling wat betreft kwaliteit, planning en kwantiteit. 

 Het instrueren en begeleiden van medewerkers in het werkproces en het zo nodig ook zelf actief 
meewerken met alle voorkomende werkzaamheden. 

 Het signaleren van problemen en deze doorspelen aan de afdelingsleider. 

 Het er mede op toezien dat de werkzaamheden volgens de geformuleerde veiligheidsnormen en 
procedures worden uitgevoerd. 

 

> WIJ VRAGEN: 

De medewerker die wij zoeken: 

 heeft een relevante mbo-opleiding (mbo3) en bij voorkeur ervaring in de catering of de horeca; 

 kent hygiëne- en etikettenvoorschriften; 

 is flexibel bekwaam (lopen en staan) en is flexibel ten aanzien van werkplek en werktijden; 

 heeft instruerende, sturende en begeleidende capaciteiten; 

 is zelfstandig en communicatief vaardig en heeft affiniteit met onze doelgroepen; 

 is in het bezit van rijbewijs B en is bereid tot het volgen van cursussen of opleidingen.  

 

> WIJ BIEDEN: 

 Een dienstverband voor zes maanden. Bij continuering van deze positie binnen de organisatie en goed 
functioneren is er uitzicht op verlenging. 

 Het salaris hangt af van de opleiding en de ervaring. Functieschaal volgens CAO-Wsw: D2  
(minimaal 1.633 en maximaal 2.059 euro bruto per maand bij een volledig dienstverband).  

 Een modern pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals  fietsenplan, ouderschapsverlof, 
koop/verkoop van verlof. 

 

> MEER WETEN OF SOLLICITEREN? 

Wil je meer weten over deze functie? Bel of mail dan naar Helma Nijhof, afdelingsleider kantine, 0416 67 15 57, 

helmanijhof@baanbrekers.org of Corina Musters, afdelingsleider wasserij, 0416 67 15 88, 

corinamusters@baanbrekers.org.  

Wil je solliciteren?  Stuur je brief en CV voor 11 oktober a.s. op naar: SBW, t.a.v. P&O, Postbus 266,  

5140 AG Waalwijk. Mailen kan ook: sollicitatie@sbw-waalwijk.nl. Vermeld het vacaturenummer: 17-18. 
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