
 
 

 

Vacature 
 

Wij zijn op zoek naar een 

Voorman BuitenWerk m/v 

(fulltime) 

Standplaats: Gennep 

 

INTOS is hét arbeidsontwikkelbedrijf in de meest noordelijke punt van Limburg voor alle 

mensen die voor kortere of langere tijd ondersteuning nodig hebben op het gebied van werk 

waarbij ons doel is ieders talent te benutten en iedereen naar vermogen meedoet in de 

maatschappij. Wij voeren de (voormalige) Wet sociale werkvoorziening uit en we zijn de 

professionele partner bij het uitvoeren van (re-integratie) activiteiten die voortvloeien uit de 

Participatiewet. INTOS is tevens betrokken bij de Wet Maatschappelijke ondersteuning en de 

Wet langdurige zorg en voert haar werkzaamheden uit voor diverse opdrachtgevers in de 

regio zoals o.a. diverse gemeenten, het UWV, bedrijven, scholen en instellingen.  

Er zijn ruim 300 medewerkers werkzaam bij INTOS in een beschutte werkomgeving (interne 

productieomgeving en buitenwerk) of via een detachering (externe plekken). Verder zijn er 

jaarlijks ongeveer dezelfde hoeveelheid kandidaten die we vanuit INTOS begeleiden en 

ondersteunen met re-integratie.  

 

BuitenWerk is onderdeel van INTOS en een sociaal groenbedrijf dat onderhoud verzorgt in 

de openbare ruimte. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het onderhoud van 

gemeentelijke perken en plantsoenen binnen de gemeente Gennep en de gemeente Mook 

en Middelaar. Daarnaast verzorgd BuitenWerk alle voorkomende werkzaamheden zoals 

bijvoorbeeld calamiteitendienst en gladheidsbestrijding in de gemeente Gennep. Wij werken 

volgens beeldbestekken. 

 

Onze nieuwe collega 

Onze nieuwe collega heeft technisch inzicht, is fysiek in een goede conditie, beschikt over 

twee rechterhanden en heeft affiniteit met de diverse doelgroepen die bij INTOS werken. 

Onder aansturing van een werkmeester begeleidt je op een professionele wijze een groep 

medewerkers en kandidaten binnen trajecten in hun dagelijkse werkzaamheden, hierin kun 

je zowel zelfstandig als binnen het team functioneren.  

Je beschikt ook over goede sociale vaardigheden, een hands-on mentaliteit en een stabiele 

persoonlijkheid. Daarnaast heb je een MBO niveau 3 werk- en denkniveau, aantoonbare 

relevante werkervaring is een pré. Tot slot ben je in het bezit (of bereid deze te halen) van 

benodigde certificaten als EHBO, BHV en/of VCA en beschik je over een rijbewijs B&E. 

 



 
 
 

 

Je werkzaamheden 

- Het aansturen/begeleiden van medewerkers en kandidaten binnen BuitenWerk.  

- Samen met je collega’s voer je werkzaamheden uit in de openbare ruimte, waarvan 

de hoofdwerkzaamheden bestaan uit straatwerk en groenonderhoud. 

- Je werkt mee en je bent flexibel inzetbaar, je ondersteund dan ook bij voorkomende 

werkzaamheden.  

- Signaleren van problemen van medewerkers en kandidaten en je informeert hierover 

je werkmeester. 

- Geeft mede invulling aan arbeids-ontwikkeltrajecten. 

- Het verrichten van administratieve werkzaamheden rondom het werk. 

- Je vervangt in voorkomende gevallen de werkmeester. 

- Je wordt ingedeeld in het rooster van de calamiteitendienst. 

 

Wij bieden  

Een jaarcontract, in een afwisselende fysieke baan met leuke collega’s, binnen loonschaal 6 

van de CAO Stichting INTOS. Afhankelijk van formatieruimte is er bij goed functioneren kans 

op verlenging. Je salaris bedraagt minimaal bruto € 2.184,00 en maximaal bruto € 3.103,00 

per maand op basis van een fulltime dienstverband van 36 uur per week. Je salarisinschaling 

is afhankelijk van relevante kennis en werkervaring.  

Tevens bouw je 8% vakantiegeld en 6% eindejaarsuitkering op. Pensioenopbouw vindt 

plaats bij het PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn) en ook zijn er mogelijkheden tot het 

volgen van interne- en externe opleidingen in het kader van je werk. 

 

Meer weten? 

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

vragen beantwoorden, hij is bereikbaar op telefoonnummer: 0485- 490 810 of per e-mail: 

gerta@intos-gennep.nl. 

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

 

Solliciteren? 

Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid genieten 

interne kandidaten de voorkeur. Je kunt je sollicitatie voor woensdag 6 juli a.s. richten aan: 

INTOS t.a.v. Niek Geraedts (manager P&O), dit per e-mail: niekg@intos-gennep.nl.  

 

 

http://www.intos-gennep.nl/
mailto:niekg@intos-gennep.nl

