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Ben jij in staat om in een veranderlijke omgeving de kwantiteit en kwaliteit van de productie te 

garanderen? Heb jij het vermogen werknemers te motiveren door hun vak- en sociale 

vaardigheden te herkennen, te erkennen en te vergroten? Senzer zoekt een werkleider Werk en 

Participatie voor Groepsdetachering Dorel. Als werkleider ben je verantwoordelijk voor het 

aansturen van het werkproces en behalen van de resultaten. Je werkt nauw samen met assistent-

werkleiders en rapporteert aan de teamleider Werk en Participatie. Je bent het eerste 

aanspreekpunt voor de opdrachtgever. 

 

De afdeling Werk en Participatie biedt bij werkgevers op locatie passende werkgelegenheid aan 

een groep medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Binnen Groepsdetachering Dorel zijn 

dit passende assemblagewerkzaamheden, veelal in lijnverband georganiseerd. Het werk is verdeeld 

over twee locaties.  

  
Wat ga je doen?  

Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het 

operationele beleid en de personeelsaangelegenheden. Je 

geeft direct leiding aan assistent-werkleiders en stelt targets 

op het gebied van personeel en productie. Je signaleert, stuurt 

en motiveert jouw medewerkers en draagt bij aan het 

bevorderen van hun ontwikkeling, waarbij het uitgangspunt is 

het maximale resultaat uit een medewerker te halen. 

Daarnaast ligt jouw focus op het bewaken van de 

bedrijfskundige doelstellingen. Denk hierbij aan uuropbrengst, 

planning, kwaliteit, uitstroom en aanwezigheid. Je signaleert 

ontwikkelingen, kansen en problemen. Je bent in staat om 

alternatieve oplossingen aan te dragen, zonder het doel uit het 

oog te verliezen. Ook het kunnen aanpassen aan veranderende 

omstandigheden is voor jou geen probleem.  

 

Wat breng je daarvoor mee?  

• Afgeronde hbo-opleiding. 

• Meerdere jaren ervaring in het leidinggeven aan grote 

groepen medewerkers binnen een productie-omgeving.  

• Affiniteit met onze doelgroep. 

• Uitstekende plannings- en organisatievaardigheden 

• Doelmatig, proactief, resultaatgerichtheid, zelfstandig, 

communicatief vaardig, zelfverzekerd en stressbestendig.  

• Aanpassings- en analytische vermogen.  

 

 

  

Wat bieden wij  jou?  

Een leidinggevende rol, binnen een 

dynamisch werkveld, waarbij je midden 

tussen de mensen staat en samen 

resultaten boekt! Salariëring is 

afhankelijk van opleiding, capaciteiten 

en ervaring volgens cao Sociaal Werk. 

Senzer kent aantrekkelijke 

arbeidsvoorwaarden zoals het 

Individueel Keuzebudget van ruim 18% 

en mogelijkheden tot ruime 

verlofopbouw. 

 

Interesse? 

Neem voor meer informatie contact op 

met Hellen Sloots, P&O adviseur, via 

telefoonnummer 0492 58 25 51. Stuur 

je reactie met uitgebreid cv vóór 20 

september 2017 naar Senzer, Postbus 

272, 5700 AG Helmond. Reageren kan 

ook via e-mail: vacature@senzer.nl 

o.v.v. kenmerk werkleider Werk en 

Participatie. Een assessment en digitale 

screening kunnen deel uitmaken van 

de selectieprocedure. 
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