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Ben jij de stimulerende kracht binnen een groep medewerkers? Dan zoeken wij jou! Als voorman 
stuur je een kleine groep medewerkers aan, waaronder collega’s met een afstand tot de 
arbeidsmarkt en werkzoekenden in traject naar een betaalde baan. Het is jouw uitdaging om je 
team aan de slag te krijgen en te houden. Je leert ze de kneepjes van het vak. Daarnaast werk je 
zelf mee in de uitvoering. Zo zorg je ervoor dat jouw groep de productieresultaten behaalt. 
 
Met je team maak je deel uit van de afdeling Detachering & Participatie. Onze mensen zijn thuis in 
vele vakgebieden, zoals schoonmaak, horeca & detailhandel, facilitair, techniek en logistiek. Ook 
verzorgen we in-, om- en verpakkingswerkzaamheden op locatie bij diverse opdrachtgevers in de 
regio Helmond-De Peel. Als voorman word je binnen een van deze vakgebieden ingezet en werk je 
samen met jouw team op locatie bij bedrijven. 

 
Wat ga je doen? 

• Meewerkend sturing geven. Samen met je team voer je de 
productieopdrachten uit. 

• Je staat midden tussen de groep, maar indien nodig sta je 
boven de groep. Als voorman vervul je een voorbeeldrol, 
bepaal je het tempo en verzorg je instructies. Je zorgt dat 
je team werknemersvaardigheden en vakvaardigheden 
onder de knie krijgt.  

• Je rapporteert aan je werkleider, met wie je ook eventuele 
knelpunten bespreekt. 

 
Wat breng je daarvoor mee?  

• Ervaring in een aansturende rol in een productieomgeving. 

• Affiniteit met onze doelgroepen. Je team bestaat voor een 
groot deel uit mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt en je vindt het een mooie uitdaging om deze 
groep te leiden. 

• Flexibiliteit, stressbestendigheid en planningsvaardig-
heden.  

• Je bent een kei in contact maken en in het neerzetten van 
een resultaat met een groep. 

 
Wat bieden wij  jou?  
Een baan waarin je het verschil maakt, waar je met recht trots 
op kunt zijn! Geen dag is hetzelfde. En een werkomgeving 
waarin we hard werken combineren met een gezonde portie 
humor.  

We bieden een salaris conform  
cao Sociaal Werk schaal 4 met een 
maximum van € 2.541,- bruto per 
maand o.b.v. 36 uur per week.  
Senzer kent aantrekkelijke 
arbeidsvoorwaarden zoals het 
Individueel Keuzebudget van ruim 18%. 
 

Interesse? 
Neem voor meer informatie contact op 
met Ineke Daniëls, teamleider, via 
telefoonnummer 0492 58 24 44. Stuur 
je reactie met uitgebreid cv vóór 1 
september 2017 naar 
vacature@senzer.nl o.v.v. voorman 
Detachering & Participatie. 
 
Over Senzer  
Senzer is een centrale speler op de 
regionale arbeidsmarkt met als doel 
om deze verder te versterken. We 
leggen verbinding tussen de vraag van 
werkgevers en (arbeids)kracht en 
talent van werkzoekenden. Zo geven 
we uitvoering aan de Participatiewet 
voor zeven gemeenten in de 
arbeidsmarktregio Helmond-De Peel. 

 


