
 
 

 

Vacature 

 

 

Wij zijn op zoek naar een  

Voorman Buitenwerk/ Sociaal hovenier m/v (fulltime)  

 

Voor de sector “Buitenwerk” van INTOS. 

 

INTOS is hét sociaal leer- werkbedrijf voor noordelijk Noord-Limburg in het kader van 

de (voormalige) Wet sociale werkvoorziening en is tevens een professionele partner 

bij het uitvoeren van de Participatiewet. INTOS biedt werk aan mensen met een 

arbeidsbeperking of een andere achterstand op de arbeidsmarkt.  

 

Buitenwerk van INTOS is een sociaal groenbedrijf die onderhoud verzorgt in de openbare 

ruimte. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het onderhoud van gemeentelijke 

perken en plantsoenen. Daarnaast assisteert Buitenwerk bij alle voorkomende 

werkzaamheden in de openbare ruimte, calamiteitendienst en de gladheidsbestrijding. Wij 

werken volgens een beeldbestek. 

 

Van onze nieuwe collega verwachten wij dat hij/zij onder directe aansturing van een 

werkmeester op professionele wijze een groep medewerkers/cliënten begeleidt die samen 

met hen onderhoudswerkzaamheden verricht. 

De voorman houdt toezicht op de uitvoering van deze werkzaamheden. Daarbij heeft de 

voorman aandacht voor kwantiteit en kwaliteit en geeft de benodigde instructies en 

aanwijzingen. Gevraagd en ongevraagd rapporteert de voorman zijn werkmeester over de 

ontwikkelingen binnen zijn/haar groep. Onze nieuwe collega draait mee in de winterdienst.   

 

De werkzaamheden omvatten in hoofdzaak: 

- Het aansturen/begeleiden van groepje medewerkers/doelgroepers van Buitenwerk. 

- Werkt mee en is flexibel inzetbaar. 

- Geeft mede invulling aan arbeids-ontwikkeltrajecten. 

- Verrichten van alle voorkomende werkzaamheden behorende bij een buitendienst. 

- Controle van het werk volgens kwaliteitsnormen (beeldbestek). 

- Signaleren van problemen van medewerkers/cliënten en het informeren van de 

werkmeester hieromtrent. 

- beschikbaar voor het vervullen van calamiteitendienst. 

- Vervangt in voorkomende gevallen de werkmeester. 

 

 



 
 
 

 

Enkele belangrijke profielaspecten zijn: 

MBO  werk- en denkniveau: hoveniersopleiding is een pre en bij voorkeur opgeleid voor het 

begeleiden van speciale doelgroepen en relevante vakopleidingen: 

 Het bezit van de benodigde certificaten, EHBO, BHV, VCA e.d. of de bereidheid om deze 

te gaan behalen. 

 Kennis van het gebruik van tuin- en parkgereedschappen 

 Kennis van de werksoorten van het organisatieonderdeel Buitenwerk  

 Affiniteit met werken in de openbare ruimte  

 Goede sociale en leidinggevende vaardigheden. 

 Zelfstandigheid en goede omgangsvormen 

 Hands on mentaliteit en een stabiele persoonlijkheid. 

 Affiniteit met de doelgroepen van INTOS. 

 In bezit van rijbewijs (BE) 

 

Wij bieden: 

Een jaarcontract in loonschaal 6 van de CAO stichting INTOS (min. € 1968 en max. € 2.985 

bruto op basis van 36 uur ), vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, pensioen zorg en welzijn 

en in-en externe opleidingen bij een uniek bedrijf. 

 

Meer weten: 
Wil je meer weten over de inhoud van de vacature? Gert Assink, de productiemanager kan je 

eventueel meer informatie geven. 

Telefoon: 0485- 490820 of E-mail: gerta@intos-gennep.nl 

Kijk ook eens op:  www.intos-gennep.nl 

 

Solliciteren 

Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern gepubliceerd. Je kunt je schriftelijke sollicitatie 

voor 11 Juli 2021 richten aan: INTOS afd. P&O  t.a.v. Bianca Jacobs.  

Postbus 33  6590 AA Gennep of e-mail: biancaj@intos-gennep.nl. 
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