Vacature
Wij zijn op zoek naar een
Voorman m/v
Beschut werk
Voor de sector “Beschut Werk” 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.
Beschut Werk van INTOS voert onder andere verpakkings-, assemblage- en
montagewerkzaamheden uit voor diverse opdrachtgevers in de regio. Daarnaast is Beschut
Werk actief in de groenvoorziening (Buitenwerk) en de facilitaire dienstverlening.
Van onze nieuwe collega verwachten wij dat hij/zij onder directe aansturing van een
werkmeester op professionele wijze een groep medewerkers/cliënten begeleidt.
Desgevraagd kunnen deze werkzaamheden ook op een externe locatie
(groepsdetachering/WOL) worden verricht.
De voorman houdt toezicht op de uitvoering van het werk. 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 afdeling.
De werkzaamheden omvatten in hoofdzaak:
-

Het aansturen/begeleiden van medewerkers en cliënten van Beschut Werk.
Het instellen van machines , het oplossen van storingen en het verrichten van kleine
reparaties.
Controle van het werk volgens kwaliteitsnormen zoals ISO, GMP etc.
Signaleren van problemen van medewerkers/cliënten en het informeren van de
werkmeester hieromtrent.
Bewaakt de productievoortgang en begeleidt productomschakeling

-

Geven van instructies

-

Werkt mee als de situatie dit verlangt en is flexibel inzetbaar
Geeft mede invulling aan arbeidsontwikkeltrajecten
Desgevraagd beschikbaar voor het vervullen van consignatiediensten

-

Verrichten van administratieve werkzaamheden in het kader van de functie
Vervangt in voorkomende gevallen de werkmeester

Enkele belangrijke profielaspecten zijn:
MBO werk- en denkniveau: bij voorkeur opgeleid voor het begeleiden van speciale
doelgroepen:
 Het bezit van de benodigde certificaten, EHBO, BHV, VCA e.d. of de bereidheid om deze
te gaan behalen.
 Organiserend en plannend vermogen.
 Kennis van productie- c.q. werkprocessen.
 Kennis van de werksoorten van het organisatieonderdeel.
 Goede sociale en leidinggevende vaardigheden.
 Zelfstandigheid, flexibiliteit.
 Hands on mentaliteit en een stabiele persoonlijkheid.
 Affiniteit met de doelgroepen van INTOS.
 In bezit van rijbewijs.
Wij bieden:
-

Een jaarcontract.
In- en externe opleidingen

Meer weten:
Wil je meer weten over de inhoud van de vacature?
Marcel Kunzler, de productiemanager kan je eventueel meer informatie geven
Telefoon: 0485- 490820 of E-mail: marcelk@intos-gennep.nl
Kijk ook eens op: www.intos-gennep.nl
Solliciteren
Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern gepubliceerd. U kunt uw schriftelijke sollicitatie
voor 15 November 2020 richten aan: INTOS afd. P&O t.a.v. Bianca Jacobs.
Postbus 33 6590 AA Gennep of e-mail: biancaj@intos-gennep.nl.

