
 
 
 
 

 

 

Dan ben jij misschien de 

MEEWERKEND VOORMAN 

die wij zoeken! 

Onze machinale groenploeg zoekt een meewerkend voorman. Het is een baan voor 37 uur per week. 

Je stuurt een ploeg collega’s aan en werkt zelf mee. Samen zorgen jullie er met allerlei machines voor 

dat het groen van gemeenten en bedrijven er goed uitziet. Ook help je mee met het leren werken en 

verder ontwikkelen van medewerkers. Het is leuk en belangrijk werk.  

Onderdeel van Baanbrekers 

De machinale ploeg is onderdeel van de groenafdeling van Baanbrekers. Hier werken we met 

maaimachines, tractoren en loaders. Mooi en technisch werk. Alle afdelingen van Baanbrekers 

koppelen mensen aan werk en werk aan mensen. Leren werken, verder groeien in je werk en het 

beste uit jezelf halen, daar gaat het om bij Baanbrekers. Baanbrekers wil dat iedereen in de 

gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk meedoet aan werk en aan de maatschappij.  

Dit is jouw werk: 

• Je stuurt ongeveer tien collega’s aan. 

• Je begeleidt, stimuleert en ontwikkelt je collega’s op een positieve manier. 

• Je zorgt voor de planning van mensen, machines en materieel. 

• Je overlegt met je projectleider over het werk en de medewerkers. 

• Je boekt de gewerkte uren van de medewerkers van jouw ploeg. 

Dit ben jij: 

• Je vindt het leuk om mensen (nieuwe) dingen te leren.  

• Je hebt een gevoel bij mensen die moeite hebben om zelf aan het werk te gaan. 

• Je kunt goed uitleggen en begeleiden. 

• Je kunt goed plannen. 

• Je weet veel van werken met machines in het groen. 

• Je hebt mbo-3 niveau en een rijbewijs (BE en liefst ook T). 



 
 
 
 

 

Dit krijg jij: 

• Mooi, nuttig en vooral leuk werk midden in de maatschappij. 

• Een prettige en informele werksfeer. 

• Kansen voor jouw eigen groei en ontwikkeling. 

• Een baan voor 37 uur per week voor 6 maanden. 

• Een goed salaris. Dit hangt af van jouw opleiding en werkervaring (salarisschaal 6 cao groen).  

• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.  

• Je komt in dienst van WML Facilitair. Dit is een onderdeel van Baanbrekers. 

Wil je meer weten of solliciteren? 

• Wil je meer weten over Baanbrekers?  

Kijk dan op www.baanbrekers.org. 

• Wil je meer weten over deze baan? 

Bel dan met Marc Kuijsten: 06 38 11 42 54. 

• Wil je solliciteren? 

Ga dan naar www.baanbrekers.org/solliciteer. Hier kun je digitaal jouw brief en CV naar ons 

toesturen. Je kunt tot vrijdag 24 september 2021 solliciteren. Wil je op jouw brief het 

volgende nummer zetten: 21-31? O ja, wij vragen deze vacature tegelijkertijd intern en 

extern uit. Interne sollicitanten gaan voor als sollicitanten net zo geschikt zijn. 

• Heb je heel ander werk gedaan? 
Heb je heel ander werk gedaan (dus geen groenwerk)? Voldoe je wel aan onze omschrijving 
bij ‘Dit ben jij’? En vind je het leuk om mensen te begeleiden? Dan kun je ook reageren. 
Graag zelfs. 

 

http://www.baanbrekers.org/
http://www.baanbrekers.org/solliciteer

