
 

 

Vacature 
Werkleider Groenprojecten 
m/v 36 uur 
 

 
 

 
 

 
Ben jij iemand die verantwoordelijkheid neemt en die stevig in zijn/haar schoenen staat? Werken 
mensen graag voor jou en leg je gemakkelijk relaties? Dan zoeken wij jou! In de functie van 
werkleider ga je met de ondersteuning van assistent werkleiders de uitdaging aan om met het 
team Groenprojecten resultaten te bereiken. De focus ligt op kwalitatief beheer van de openbare 
ruimte én toekomst geven aan medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

 
Wat ga je doen? 
• Je geeft leiding aan een groep van circa 40 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
• Je coördineert werkprocessen en bent verantwoordelijk voor de inzet en planning van de medewerkers 

binnen het rayon. 
• Je begeleidt medewerkers gericht op uitstroom. Je gaat hierbij methodisch en competentiegericht te werk. 
• Je begeleidt werkzoekenden in leerwerktrajecten binnen groenprojecten. 
• Je draagt zorg voor een efficiënte planning en uitvoering voor het gehele team en signaleert en stuurt bij 

waar nodig. 
• Je geeft uitvoering aan het vastgestelde personeelsbeleid, waaronder ziekteverzuimbegeleiding. 
• Je levert gegevens aan en stelt rapportages op (werk- en traject gerelateerd). 

 
Wat breng je daarvoor mee?  
• Afgeronde HBO opleiding en enige jaren praktijkervaring. 
• Het kunnen interpreteren van (beeld)bestekken. 
• Uitstekende plannings- en organisatievaardigheden. 
• Proactieve werkhouding, flexibele instelling, communicatief vaardig en stressbestendig. 
• Je bent ondernemend en ziet kansen. 
• Ervaring in leidinggeven. 
• Affiniteit met personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
• In bezit van rijbewijs BE. 
 
Wat bieden wij jou?  
Een maatschappelijk verantwoorde baan! Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en een dynamisch 
werkveld. Plus een enthousiast team van collega’s. Salariëring is afhankelijk van opleiding, capaciteiten en 
ervaring volgens cao Sociaal Werk schaal 9 met een maximum van EUR 3.988,00 (exclusief vakantiegeld en 
emolumenten) bruto per maand. 
 
Interesse? 
Neem voor meer informatie contact op met Wim Walravens manager groenprojecten, via telefoonnummer 
06-51589630. Stuur je reactie met uitgebreid cv vóór 15 februari 2019 naar Senzer, Postbus 272, 5700 AG 
Helmond. Reageren kan ook via e-mail: vacature@senzer.nl o.v.v. kenmerk Groen/WLGP. Een assessment en 
digitale screening kunnen 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 werkgever en werkzoekende, redenerend vanuit de P&O-vraag van de 
werkgever die we verbinden aan de (arbeids)kracht en het talent van de werkzoekende.  
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