
 

 

 

SBW zoekt voor Baanbrekers, de uitvoeringsorganisatie voor  

sociale zaken en sociale werkgelegenheid  

van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, een 

MEEWERKEND VOORMAN 
Vanwege het bereiken van het welverdiende pensioen van één van onze collega’s ontstaat er een 

vacature voor 36 uur per week binnen het Werkbedrijf. Het Werkbedrijf bestaat onder meer uit de 

afdelingen Verpakken en Assemblage, Cleanroom en Twiddus. De meewerkend voorman is inzetbaar 

binnen deze afdelingen, maar kan ook op externe werkpoollocaties werkzaam zijn. 

 
> DIT GA JE DOEN: 

 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.  
 

> WIJ VRAGEN: 

De meewerkend voorman die wij zoeken heeft: 

 Mbo‐3/4 niveau. 

 Fysieke bekwaamheid (lopen, staan).  

 Instruerende, sturende en begeleidende capaciteiten. 

 Communicatieve vaardigheden. 

 Zelfstandigheid. 

 Affiniteit met de doelgroep. 

 Bereidheid tot het volgen van cursussen of opleidingen. 
 

> WIJ BIEDEN: 

 Een fulltime dienstverband (36 uur) voor negen maanden.  
Bij goed functioneren is er uitzicht op een vast dienstverband.  

 Het salaris hangt af van opleiding en ervaring.  
Functieschaal volgens CAO-WSW: D2 (minimaal  1.692 en maximaal 2.133 euro bruto per 
maand bij een volledig dienstverband).  

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



 

 

> MEER WETEN OF SOLLICITEREN? 
 
Wil je meer weten over Baanbrekers?  
Kijk dan op www.baanbrekers.org.  
 
Wil je meer weten over deze functie?  
Bel of mail dan naar Jos Oude Egberink, manager Werkbedrijf, 0416 67 10 29, 
josoudeegberink@baanbrekers.org 
 
Wil je solliciteren?  
Mail je brief en CV voor 5 september 2019 naar: sollicitatie@sbw-waalwijk.nl.  
Vermeld het vacaturenummer: 19-26. 

Wij vragen deze vacature gelijktijdig intern en extern uit.  
Bij gelijke geschiktheid geven wij de voorkeur aan een interne kandidaat. 
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