
 
 

 

SBW zoekt voor Baanbrekers, de uitvoeringsorganisatie voor 

sociale zaken en sociale werkgelegenheid van de gemeenten 

Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, een 

MEEWERKEND VOORMAN/VROUW 
Voor onze Werkpool (werken op locatie) zoeken wij tijdelijk een meewerkend voorman/vrouw voor 

36 uur per week. Deze nieuwe 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:  

• Zorgen voor een goede en vlotte dagelijkse gang van zaken op een Werkpoolproject. 

• Medewerkers in het werkproces instrueren en begeleiden en zo nodig ook zelf actief 
meewerken in de productie. 

• Ervoor zorgen dat de productiedoelstelling wordt gehaald wat betreft kwaliteit, planning en 
geplande aantallen. 

• Overleggen met de leidinggevende van de opdrachtgever over de productievoortgang. 

• Een dagelijkse en wekelijkse planning maken (productie en inzet van medewerkers). 

• Lichte administratieve taken, zoals urenverwerking en productie. 

• Kansen signaleren bij de opdrachtgever (meewerkende voormannen/vrouwen zijn de ogen 
en oren van en voor Baanbrekers bij de opdrachtgever). 

• Problemen signaleren en deze doorspelen aan de projectbegeleider van de Werkpool. 
 
> WIJ VRAGEN: 

 

De medewerker die wij zoeken:  

 

• heeft mbo‐3/4 niveau;  

• is fysiek bekwaam (hele dag lopen, staan); 

• is klantvriendelijk; 

• is oplossingsgericht; 

• heeft instruerende, sturende en begeleidende capaciteiten; 

• heeft goede communicatieve vaardigheden; 

• kan zelfstandig werken; 

• heeft affiniteit met de doelgroep; 

• heeft rijbewijs B. 
 
 



 
 

 

> WIJ BIEDEN: 
 

• Een tijdelijke fulltime baan (36 uur per week). 

• Een salaris afhankelijk van opleiding en ervaring (schaal 6 ambtelijk). 

• Een modern pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een individueel keuzebudget 
(15,55%), betaald ouderschapsverlof, koop/verkoop van 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 Mark van Wanrooy (teamleider 
werkpool) via 06 41 84 82 50 of markvanwanrooy@baanbrekers.org.  

• Wil je solliciteren? Mail je brief en cv voor 19 juni via www.baanbrekers.org/solliciteer. Een 
brief sturen per post kan ook: SBW, t.a.v. P&O, Postbus 266, 5140 AG Waalwijk. Vermeld 
altijd het vacaturenummer: 21-19. 

 

 

Wij vragen deze vacature tegelijkertijd intern en extern uit.  

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

 

 

http://www.baanbrekers.org/
mailto:markvanwanrooy@baanbrekers.org
http://www.baanbrekers.org/solliciteer

