Meewerkend voorman/voorvrouw Groenonderhoud
36 uur per week

Heerlen

Wil jij als Meewerkend voorman/voorvrouw ECHT iets voor de maatschappij betekenen? Wil jij, samen met
jouw collega’s, het verschil maken voor mensen in Heerlen? Bij Stichting WerkvoorHeerlen kan dat!
De organisatie
Stichting WerkvoorHeerlen biedt passend werk voor mensen uit de doelgroepen van de Participatiewet om hen
zo goed mogelijk te ontwikkelen richting de arbeidsmarkt.
WerkvoorHeerlen voorziet in een werkbedrijf en een ontwikkelbedrijf. In het werkbedrijf verzorgen wij in de
gemeente Heerlen het groen- en grijsonderhoud (zwerfvuil en afvalbakken). Dit doen wij met 140
medewerkers vanuit de sociale werkvoorziening aangevuld met 78 kandidaten uit de participatiewet.
In het ontwikkelbedrijf worden ongeveer 350 kandidaten uit de Participatiewet ontwikkeld op
werknemersvaardigheden met als doel via het WSP uit te stromen naar reguliere arbeid. Dat doen we in de
werksferen toezicht, additioneel groen, schoonmaak, techniek en logistiek.
Wat ga je doen?
Als Voorman/Voorvrouw draag je al meewerkend zorg voor de aansturing van jouw ploeg in het
groenonderhoud van de stad. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van de werkzaamheden en stimuleert
kandidaten in het ontwikkelen van werknemersvaardigheden. Je ziet toe op veilig werken in het algemeen en
het veilig en efficiënt gebruik van de materialen en overige hulpmiddelen. Gevraagd en ongevraagd lever je aan
de Ontwikkelcoach gegevens met betrekking tot de beoordeling van de kandidaten, maar ook als je
bijzonderheden in het functioneren en/of gedrag constateert. Tot slot voer je een relatief eenvoudige
administratie.
Wie ben jij?
Werk jij graag met mensen en kun je je inleven in onze doelgroep? Kun jij met soms beperkende mogelijkheden
toch gaan voor het beste resultaat? Krijg jij energie van fysiek werk? Dat is dit werk wellicht iets voor jou!
De juiste kandidaat is oprecht geïnteresseerd in mensen en kan zich inleven in de doelgroep waar
WerkvoorHeerlen zich voor inzet. Daarnaast is het belangrijk dat je fysiek gezond bent (kunt meewerken) en
affiniteit hebt met afwisselende werksoorten en werktijden.
Opleiding en ervaring
Voor deze functie vragen wij een aantoonbaar MBO werk- en denkniveau. Daarbij kun je laten zien dat je het
leuk vindt om mensen te begeleiden. Verder heeft onze voorkeur een kandidaat met rijbewijs-B. Dit is geen
vereiste.
Wat bieden we?
• Een contract voor 12 maanden met de intentie tot verlengen bij goed functioneren;
• Een Individueel Keuzebudget van 17,05% dat je kunt besteden aan het kopen van bovenwettelijke
vakantiedagen, extra inkomen of aan het betalen van een opleiding;
• Een passend salaris conform Cao Gemeenten (€ 1.885 - € 2.874);
• Opname in het ABP-pensioenfonds;
• Een zelfstandige, afwisselende en uitdagende functie binnen een bedrijf in ontwikkeling.

Hebben wij je interesse gewekt?
Solliciteren kan door jouw CV en motivatiebrief te sturen naar solliciteren@werkvoorheerlen.nl
Heb je vragen over de vacature? Neem dan contact op met Kim Kockelkoren, HR-consulent via
k.kockelkoren@werkvoorheerlen.nl.

