
 
Wat maakt jouw werk bijzonder? 
Inclusief Groep is een onderneming die bijdraagt aan een inclusieve arbeidsmarkt waarin 
iedereen duurzaam kan deelnemen en waar mensen tot de arbeidsmarkt optimaal kunnen 
participeren. Daartoe is Inclusief Groep zowel werkgever als arbeidsmarkttoeleider. Als 
werkgever heeft Inclusief Groep 1.200 mensen in dienst. Ruim 90% van ons 
productiepersoneel heeft een afstand tot de arbeidsmarkt. Een deel van onze 
medewerkers werkt in onze eigen werkbedrijven zoals Groen, Post, Schoonmaak, 
Verpakken & Montage, Electromontage & Montage. Als arbeidsmarkttoeleider bemiddelen 
we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. Hierbij worden onze 
werkbedrijven ook ingezet als leeromgeving, immers “werken leer je door te werken”. 
 

Voor ons werkbedrijf Groen zoeken we op korte termijn een: 

Meewerkend voorman/-vrouw Groenvoorziening 
36 uur per week 

 

Wat zijn je werkzaamheden? 
Als meewerkend voorman/-vrouw binnen de mobiele ploeg van de groenvoorziening is geen 
dag hetzelfde. Je rijdt met jouw medewerkers elke dag van locatie naar locatie om daar 
volgens bestek het groen te onderhouden. Daarnaast begeleid je jouw medewerkers in hun 
persoonlijke ontwikkeling tijdens de uitvoering van hun werk. 
Naast het organiseren van de dagelijkse werkzaamheden, behoren de volgende taken ook 
bij de functie van meewerkend voorman/-vrouw: 

- Uitvoeren van groenvoorzieningen vanuit bestekplannen, plantschema’s of 
tekeningen.  

- Overleggen met jobcoaches en persoonlijk begeleiders van medewerkers over 
voortgang van de ontwikkeling 
Bijhouden van de voortgang van de ontwikkelingen van jouw medewerkers in het 
systeem 

- Bijhouden van de verlofregistratie van jouw medewerkers in het systeem 
- Aanspreekpunt zijn voor medewerkers in het geval van ziekte- en herstel meldingen 

en deze informatie doorgeven en bespreken met de de rayonleider 
 

Wie ben je? 
Een vakinhoudelijke voorman/-vrouw met kennis van groenvoorziening die er bewust voor 
kiest om te gaan werken in een organisatie met maatschappelijke relevantie. Je hebt 
affiniteit met de diverse doelgroepen en kan goed communiceren op verschillende niveaus, 
zowel mondeling als schriftelijk. Je vindt het belangrijk dat jouw medewerkers zich 
ontwikkelen en je bent gemotiveerd om hier actief een bijdrage aan te leveren.  
 

Je hebt een MBO opleiding afgerond die aansluit bij de functie. Je hebt ruime ervaring met 
het onderhouden en renoveren van plantsoenen en terreinen volgens beeld-/bestekken. 
Aanvullend heb je daarnaast ook kennis van planten, materialen en de groeiwijze van 
bomen en heesters. Wanneer je je herkent in deze omschrijving, dan nodigen wij je van 
harte uit om naar deze functie te solliciteren. 
 

Wat bieden we je? 
Een uitdagende functie binnen een organisatie die maatschappelijke betrokkenheid 
combineert met resultaatgericht ondernemen en goede arbeidsvoorwaarden conform de 
cao van Inclusief Groep NV 
 

Enthousiast?  
Ben jij de kandidaat die wij zoeken voor de functie? Stuur ons dan een 
motivatiebrief met CV voor 20 januari 2021 naar sollicitaties@inclusiefgroep.nl 
onder vermelding van vacature Meewerkend Voorman-/vrouw Groenvoorziening. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J. van Dijk, Unitmanager Groen 
& Schoonmaak of met mevrouw M. den Besten, P&O (beiden tel. 0341-274200).  
De eerste sollicitatiegesprekken zullen in de laatste week van januari plaatsvinden. 
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