
 
 

 

 

Dan ben jij misschien de 

MEEWERKEND VOORMAN 
die wij zoeken 

Onze Werkpool (werken op locatie) zoekt een meewerkend voorman voor 36 uur per week. Een 

gedreven man of vrouw die de handen uit de mouwen wil steken op de diverse externe 

Werkpoollocaties van Baanbrekers. De nieuwe voorman werkt onder verantwoording van de 

projectbegeleider van de Werkpool. 

 

> Dit is jouw werk: 

• Zorgen dat alles goed en vlot verloopt op een Werkpoolproject. 

• Medewerkers instrueren en begeleiden en zelf meewerken in de productie als dat nodig is. 

• Zorgen dat de productiedoelstelling wordt gehaald (kwaliteit, planning en geplande 
aantallen). 

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

• De dagelijkse en wekelijkse planningen maken (productie en inzet van medewerkers). 

• Lichte administratieve taken, zoals urenverwerking en productie. 

• Kansen zien bij de opdrachtgever; meewerkende voormannen zijn de ogen en oren van en 
voor Baanbrekers bij de opdrachtgever. 

• Problemen signaleren en doorgeven aan de projectbegeleider van de Werkpool. 
 
> Dit ben jij: 

• Je hebt niveau mbo‐3/4. 

• Je bent fysiek bekwaam (hele dag lopen en staan). 

• Je bent klantvriendelijk. 

• Je kunt goed instrueren, sturen en begeleiden. 

• Ook goed communiceren is voor jou geen probleem. 

• Vanzelfsprekend heb je een gevoel met onze doelgroep. 

• Je hebt rijbewijs B. 



 
 

 

 

> Dit krijg jij: 

• Een tijdelijke fulltime baan voor 36 uur per week. 

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

• Een modern pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een individueel keuze budget 
(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? Ga dan naar www.baanbrekers.org/solliciteer. Hier kun je digitaal jouw 
brief en CV naar ons toesturen. 

 

Wij vragen deze vacature tegelijkertijd intern en extern uit.  

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