Uitvoerder WerkvoorHeerlen
36 uur per week

Heerlen

Wil jij als uitvoerder ECHT iets voor de maatschappij betekenen? Wil jij, samen met jouw collega’s, het verschil
maken voor mensen in Heerlen? Bij WerkvoorHeerlen kan dat!
Als uitvoerder heb je van nature gezag. Anderen nemen makkelijk instructies van je aan en houden zich aan de
regels. Je werkzaamheden bestaan uit het coördineren en direct toezicht houden op activiteiten van werknemers
die zich bezighouden met groen in de openbare ruimte. Het werk houd ook in dat je zorg draagt voor een
volledige, correcte en kwalitatieve uitvoering van de opdracht. Je bent daarnaast ook verantwoordelijk voor
veiligheid in zijn geheel. Je speelt proactief in op voorkomende planningsproblemen en lost voorkomende
praktische zaken op. Je hebt niet alleen een leidinggevende rol, maar je bent ook een coach die medewerkers
kan begeleiden, ontwikkelen en motiveren. Je voert hiertoe begeleidende en corrigerende gesprekken met de
medewerkers en voormannen. Je voert de administraties zoals de urenregistratie, de planning, de ziek- en
hersteld meldingen en de bezetting. Tot slot voer je regelmatig overleg met de gemeentelijke contactpersonen
inzake de voortgang en over voorkomende problemen m.b.t. zijn gebied.
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?
Je geeft direct leiding aan 5-10 voormannen en indirect aan ongeveer 50 medewerkers. Je gaat je onder andere
bezighouden met de volgende werkzaamheden:
•
•
•
•
•
•
•

Je coacht de voormannen in hun leidinggevende en coachende taken naar hun medewerkers, je weet
wat de status is van de medewerkers inzake hun ontwikkeling;
Je rapporteert en voert overleg hierover met de Ontwikkelcoach en leidinggevende;
Je draagt zorg voor een goede uitvoering van het personeelsbeleid en correcte toepassing van de
bijbehorende instrumenten;
Je voert begeleidende en corrigerende gesprekken met medewerkers en voormannen. Je weet de
voormannen te motiveren en coachen;
Je zorgt voor een goede planning;
Je zorgt voor een correcte en tijdige aanwezigheid en onderhoud van materialen, machines en
gereedschappen op verschillende locaties;
Je organiseert via de voormannen werkoverleg en toolboxmeetings binnen alle ploegen van je
groep/rayon;

•
•
•

Je ziet via de voormannen toe op het veilig en efficiënt gebruik van machines en overige hulpmiddelen
door de medewerkers;
Je ziet via de voormannen toe op het veilig werken in zijn geheel;
Je voert de administratie zoals de urenregistratie, de planning, de ziek en hervatmeldingen en de
bezetting. Je voert daarnaast een eigen administratie m.b.t. de rapportages de voortgang en
ontwikkeling van de voormannen;

Wie ben jij?
De belangrijkste kritische succesfactor is de mens. Mensen die bij WerkvoorHeerlen werken, dienen in ieder
geval te beschikken over de competenties resultaatgerichtheid, mensgerichtheid, empathisch vermogen,
positieve energie en integriteit.
Je bent een teamspeler, flexibel en je weet als geen ander mensen te motiveren. Je bent besluitvaardig,
resultaatgericht en je het sterke communicatieve vaardigheden. Je bent niet bang om medewerkers aan te
spreken en je kunt goed omgaan met conflicten. Daarnaast heb je kennis van groenwerkzaamheden en bezit je
relevante machine- en materiaalkennis. Jij kunt planten bij naam noemen en je weet wanneer en hoe deze
planten het beste gesnoeid kunnen worden. Ervaring/affiniteit met de doelgroep is een pre. Tot slot ben je in
het bezit van rijbewijs B en je bent bereid om aanvullende cursussen te volgen.
Kennis & ervaring
Voor deze functie zijn we op zoek naar iemand met een aantal jaren werkervaring, inhoudelijke vakkennis van
groen en een goede beheersing van de Nederlandse taal zowel in woord als geschrift.
Opleidingseisen
Minimaal MBO-4 of aantoonbaar HBO werk- en denkniveau.
Wat bieden we?
Een uitdagende functie met genoeg ontwikkelmogelijkheden binnen een mensgerichte organisatie. Wij bieden
een fulltime baan van 36 uur per week. Daarnaast bieden wij:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

een contract voor 12 maanden met de intentie tot verlengen bij goed functioneren;
een passend salaris conform de cao Gemeenten (€ 2.798 tot € 4.109 o.b.v. 36 uur);
20 vakantiedagen – opbouw compensatie-uren is ook mogelijk;
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;
opname in het ABP-pensioenfonds;
een leuk en dynamisch team waar je direct in wordt opgenomen;
sociale activiteiten – denk aan samen lunchen, een zomerbrunch etc.

Ben jij onze nieuwe uitvoerder? Solliciteer dan nu!
Solliciteren kan door jouw CV en motivatiebrief te sturen naar solliciteren@werkvoorheerlen.nl
Heb je vragen over de vacature?
k.kockelkoren@werkvoorheerlen.nl.
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