
 

 

 

SBW zoekt voor Baanbrekers, de uitvoeringsorganisatie voor 

sociale zaken en sociale werkgelegenheid van de gemeenten 

Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, een 

PROJECTLEIDER TONK / TOZO 
Voor het bedrijfsonderdeel Inkomensondersteuning van Baanbrekers zoeken wij per direct een 
Projectleider TONK/TOZO (20 uur per week). Deze projectleider werkt onder de verantwoordelijkheid 
van de manager Inkomensondersteuning a.i.. De projectleider draagt bij aan het soepel laten 
verlopen van alles wat te maken heeft met de TOZO en TONK. 

> TAKENPAKKET: 

• Leiding geven aan en coachen van de medewerkers van de afdeling en het maken van 
resultaatgerichte afspraken. 

• Verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het vastgestelde HRM‐beleid. 

• Deze projecten aansturen. 

• Het bewaken en bevorderen van de kwaliteit, kwantiteit en tijdigheid van het 
productieproces. 

• Relatiebeheer. 
 
> WIJ VRAGEN: 

• HBO werk- en denkniveau. 

• Leidinggevende vaardigheden met een coachende stijl. 

• In staat zijn de belangen te behartigen van verschillende partijen. 

• Een klant- en resultaatgerichte instelling. 

• Omgevingsbewustzijn en overtuigingskracht. 

• Communicatief sterk en een goede gesprekspartner. 

• Probleemoplossend denken, prioriteiten stellen en optimaal de belangen van de organisatie 
kunnen afwegen. 

nb 
> WIJ BIEDEN: 

• Een baan voor 20 uur per week, verdeeld over 5 dagen. 

• Salarisschaal 10 (maximaal 4.494 euro bruto per maand bij een volledige werkweek). 
Inschaling is mede afhankelijke van opleiding en ervaring. 

• Een modern pakket arbeidsvoorwaarden (denk aan koop en verkoop van verlof, fietsenplan, 
opleidingsfaciliteiten, Individueel Keuze Budget). 

• Een tijdelijk contract tot eind 2021.  
 
  
 



 

 

 

> MEER WETEN OF SOLLICITEREN? 
 
Wil je meer weten over deze functie? Bel of mail dan naar Claudia van der Wel, 0416-671000, 
claudiavanderwel@baanbrekers.org  

 
Wil je solliciteren? Stuur je brief en CV vóór 7 april a.s. via www.baanbrekers.org/solliciteer. Vermeld 
het vacaturenummer: 21-08. 
 

Deze vacature wordt intern en extern uitgevraagd. Bij gelijke geschiktheid geven wij de voorkeur aan 

een herplaatsingskandidaat. 
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