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Ben jij iemand die stevig in zijn/haar schoenen staat? Werk je graag met doelgroepen die een 

afstand hebben tot de arbeidsmarkt? Dan zoeken wij jou! In de functie van voorman stuur je een 

kleine groep aan, waaronder mensen met een justitieel verleden en statushouders in traject naar 

werk. Je vindt het een uitdaging om jouw mensen aan de slag te krijgen en te houden. Je leert ze de 

kneepjes van het vak. Daarnaast heb je tijd over om zelf mee te werken in de uitvoering. Je maakt 

onderdeel uit van ons team Groenprojecten. Tezamen verzorgen wij de aanleg, het onderhoud en 

beheer van plantsoenen, bossen, natuur, sportvelden en bedrijventerreinen in de regio Helmond-

De Peel.  

 

Wat ga je doen? 

 Meewerkend leiding geven. Samen met je team voer je het 

groenonderhoud uit. 

 Jouw team bestaat uit mensen met een beperkingen, ex-

gedetineerden en/of statushouders. Je vindt het een 

mooie uitdaging om deze groep te leiden. 

 Je staat midden tussen de groep, maar indien nodig sta je 

boven de groep. 

 Je vervult een voorbeeldrol, bepaalt het tempo. 

 Je neemt mensen op sleeptouw, verzorgt instructies, leert 

ze werknemersvaardigheden en vakvaardigheden. 

 Je wordt aangestuurd door en legt verantwoording af aan 

jouw werkleider. 

 Je signaleert eventuele knelpunten en geeft dit tijdig door 

aan jouw werkleider. 

 

Wat breng je daarvoor mee?  

 Kennis van de uitvoering in de groenvoorziening. 

 Aantoonbare ervaring of affiniteit met onze doelgroepen. 

 Zelfverzekerdheid, stressbestendigheid en 

planningsvaardigheden. Jij wordt niet snel omver geblazen. 

 Je bent een kei in contact maken en het aanleren van 

vaardigheden. 

 

Wat bieden wij  jou?  

Een maatschappelijk verantwoorde baan, waar je met recht 

trots op kunt zijn! Geen dag is hetzelfde. Het team combineert 

hard werken met humor. We bieden een salaris conform  

cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening schaal 4 met 

een maximum van EUR 2.541 bruto per 

maand o.b.v. 36 uur per week.  

Senzer kent aantrekkelijke 

arbeidsvoorwaarden zoals het 

Individueel Keuzebudget van ruim 18% 

en een keuze tot extra verlofopbouw. 
 

Interesse? 

Neem voor meer informatie contact op 

met de heer M. Janssen, P&O-adviseur, 

via telefoonnummer 0492 582 444. 

Stuur je reactie met uitgebreid cv vóór 

19 juli 2017 naar vacature@senzer.nl 

o.v.v. voorman Groenprojecten. Een 

digitale screening kan deel uitmaken 

van de selectieprocedure. 

 

Over Senzer  

Senzer is een centrale speler op de 

regionale arbeidsmarkt met als doel 

om deze verder te versterken. We 

geven zo uitvoering aan de 

Participatiewet voor zeven gemeentes 

in de arbeidsmarktregio Helmond-De 

Peel. Senzer legt verbinding tussen de 

vraag van werkgevers en 

(arbeids)kracht en talent van 

werkzoekenden. 

 


