Meewerkend voorman Unit Groen
Informatie
Plaats

's-Hertogenbosch

Salarisindicatie

Maximaal €2627

Dienstverband

Tijdelijk

Soort vacature

Regulier

Uren

0 - 36 uur

Publicatiedatum

09-02-2021

Werk- en denkniveau

MBO,VMBO (niveau 1 t/m 3)

Sluitingsdatum

31-12-2022

Schaal

Schaal 004

Vacature Tekst

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging?
Wij zijn altijd op zoek naar kanjers met groene
vingers !
Wij zoeken een kandidaat voor de functie
Meewerkend voorman unit Groen v/m
(36 uur per week)
Wat ga je doen?
Als meerwerkend voorman zorg jij samen met jouw collega’s dat het groen bij onze opdrachtgevers netjes onderhouden wordt en
je begeleidt onze groenmedewerkers die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Door jouw begeleiding kunnen ze zich verder
ontwikkelen.
Hoe ziet jouw werkweek eruit?
·
·
·
·
·
·

Je ziet erop toe dat het werk op de juiste wijze gedaan wordt. Dat betekent dat jij verantwoordelijk bent voor de groep
en het werk. Het is belangrijk dat dit op een veilige en goede wijze gebeurt.
Deze groep bestaat uit medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom is het noodzakelijk dat je jouw stijl
van leidinggeven per medewerker aanpast en je vooral motiverend te werk gaat.
Daarnaast werkt je mee in het groenonderhoud. Dit betekent dat je meedraait in de dagelijkse uitvoering van het werk.
Je bepaalt in overleg met de werkleider de werkzaamheden die jij en jouw groep gaan uitvoeren en signaleert over
noodzakelijk uit te voeren onderhoud.
Je houdt de eenvoudige administratie bij, dat bijvoorbeeld bestaat uit het invullen van dag/weekstaten, een ziekmelding
of verlofaanvraag. Daarnaast houd je de voortgang van jouw groep medewerkers bij.
Je schakelt veel met de werkleider over de voortgang van het werk. Jij bent namelijk de oren en de ogen van de
werkleider. Daarnaast signaleer je waar je tegenaan loopt en toon je initiatief bij nieuwe projecten. Ook bespreek je
met hem de voortgang en kennis van jouw medewerkers.
Met opdrachtgegevens heb je contact over de werkzaamheden en maak je met hen afspraken binnen de samen met
jouw werkleider afgesproken kaders.

Waar ga je werken?
Weener XL is het werk- en ontwikkelbedrijf van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Zij zijn er voor mensen met een afstand tot de
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arbeidsmarkt. Weener XL biedt een totaalpakket, waarbij passend werk en participatie voorop staan. Ze voorzien in (aanvullend)
inkomen voor mensen die daarvoor een beroep op de gemeente doen en toetsen of zij daar recht op hebben.

Wie ben jij?
Je vindt het leuk om vanuit de groenvoorziening bezig te zijn met het motiveren en ontwikkelen van medewerkers. Je bent
duidelijk, consequent en positief ingesteld.
Met een open blik en 2 benen op de grond.
Daarnaast kunnen je collega's op je rekenen en weten dat je paraat staat om ze te helpen in het uitvoerende werk.
Zodra er een lastige situatie is dan weet jij je hoofd koel te houden en gepast te reageren.
Jij bent sociaal vaardig en beheerst de Nederlandse taal goed in woord en geschrift.
Tevens herken je jezelf in onze 6 kernwaarden: openheid, resultaatgericht ondernemerschap, integriteit, afspraak is afspraak,
respect en teamwork.
Wat wij vragen
·
·
·
·
·
·
·

lbo/mbo opleiding (groene vakgebied nivo 3 of 4)
Ervaring in een vergelijkbare functie, ervaring in het aansturen van de doelgroep van Weener XL is een pré
open-minded en met 2 benen op de grond
bekend met RAW-systematiek
rijbewijs B (E is een pré)
je bent flexibel inzetbaar m.b.t. werktijden
VCA-vol diploma of bereid die te halen

Wat wij bieden
Een dag die nooit hetzelfde is! Naast een leuke functie krijgt je de mogelijkheid hebt om jezelf zowel op professioneel vlak als
persoonlijk te ontwikkelen. E kan je een bijdrage leveren aan onze missie Bosschenaren met afstand tot de arbeidsmarkt te laten
werken of participeren naar vermogen. Verder:
·
·
·
·
·
·
·

Een jaarcontract met uitzicht op een vast contract van 36 uur per week
Een salaris dat afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring maximaal € 2627,-bruto per maand bedraagt (schaal 004)
bij een 36-urige werkweek;
De mogelijkheid om meer uren per week te werken om daarmee verlof te sparen;
Een vrij besteedbaar keuzebudget van 17,05% (opgebouwd uit vakantiegeld, levensloopbijdrage en eindejaarsuitkering)
van je salaris; Je krijgt hierdoor meer keuzevrijheid en zeggenschap over je geld. Je bepaalt zelf wat het beste past bij
je levensfase en persoonlijke wensen;
Een tegemoetkoming van 80% van de reiskosten woon-werkverkeer als je met het openbaar vervoer naar het werk
komt;
Een IPhone;
Aansluiting bij ABP-keuzepensioenfonds.

Meer informatie
Voor vragen over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met de heer R. Groenland, bedrijfsleider Groen op
telefoonnummer 06-50087419.
Voor vragen met betrekking tot de procedure kunt u contact opnemen met mevrouw E. Los, medewerker Personeelsmanagement,
via email WXL-PM@s-hertogenbosch.nl
Solliciteren tijdens coronavirus
Onze voorkeur heeft om jou persoonlijk te ontmoeten tijdens het sollicitatiegesprek. Dit doen wij uiteraard met inachtneming van
de RIVM richtlijnen. Wil je liever een gesprek via videobellen? Dan kun je dit aangeven als we je telefonisch uitnodigen voor het
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gesprek.
Interesse?
Wil jij deze leuke functie vervullen ? Solliciteer dan nu via onderstaand sollicitatieformulier!
Vacaturenummer:
WXL2021-06

Competenties
Verantwoordelijkheid
Coachen
Samenwerken
Resultaatgerichtheid

Acquisitie
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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