
 
 

 

SBW zoekt voor Baanbrekers, de uitvoeringsorganisatie voor 

sociale zaken en sociale werkgelegenheid van de gemeenten 

Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, een 

MEEWERKEND VOORMAN 
Voor onze Werkpool (Werken Op Locatie) zoeken wij een meewerkend voorman. Deze collega werkt 

onder verantwoording van de projectbegeleider van de Werkpool. Hij of zij kan worden ingezet op de 

diverse externe Werkpoollocaties van Baanbrekers. 

 

> TAKEN: 

Tot het takenpakket behoren onder meer:  

 het ervoor zorgen dat de dagelijkse gang van zaken op een Werkpoolproject goed en vlot 
wordt uitgevoerd; 

 het instrueren en begeleiden van medewerkers in het werkproces en het zo nodig ook zelf 
actief meewerken in de productie; 

 het zorgen voor de uit te voeren productiedoelstelling wat betreft kwaliteit, planning en 
geplande aantallen; 

 het overleggen met de leidinggevende van de opdrachtgever met betrekking tot de 
productievoortgang; 

 het signaleren van problemen en deze doorspelen aan de projectbegeleider van de 
Werkpool. 

 
 

> WIJ VRAGEN: 

 

De medewerker die wij zoeken:  

 heeft mbo‐3/4 niveau;  

 is fysiek bekwaam (lopen, staan); 

 beschikt over instruerende, sturende en begeleidende capaciteiten; 

 heeft goede communicatieve vaardigheden; 

 kan zelfstandig werken; 

 heeft affiniteit met de doelgroep; 

 is in het bezit van rijbewijs B; 

 is bereid tot het volgen van trainingen of opleidingen. 
 
  



 
 

 

> WIJ BIEDEN: 
 

 Mooi en uitdagend werk in een innovatieve en moderne organisatie die midden in de 
samenleving staat. 

 Een fulltime baan (36 uur per week) voor negen maanden, met mogelijkheid tot verlenging. 
Bij goed functioneren is er uitzicht op een vast dienstverband.  

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

 Een modern pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals fietsenplan, betaald 
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 met of mail naar Said Majiti, 06 39 04 70 63, 
saidmajiti@baanbrekers.org.  

 Wil je solliciteren? Mail je brief en CV dan voor 28 september a.s. naar  
sollicitatie@sbw-waalwijk.nl. Vermeld het vacaturenummer: 19-29. 

 

Wij vragen deze vacature tegelijkertijd intern en extern uit.  

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