
 

Inclusief Groep is sociaal ondernemer en zowel werkgever als arbeidsmarkttoeleider. Als 
werkgever heeft Inclusief Groep en zo’n 1.200 mensen in dienst. Ruim 90% van ons 
productiepersoneel heeft een afstand tot de arbeidsmarkt. Een deel van onze 
medewerkers werkt bij Inclusief Gresbo in de werkbedrijven Groen, Post & Digitalisering, 
Schoonmaak, Catering, Verpakken & Montage en Elektromontage & Assemblage. Een ander 
deel is gedetacheerd bij externe werkgevers.  
Vanuit onze rol als arbeidsmarkttoeleider worden onze werkbedrijven ingezet als 
leeromgeving. Immers, werken leer je door te werken.  
 
Wij zijn als unit Proson actief op het gebied van elektro montage (Harderwijk) en montage 
(Ermelo). Voor deze afdeling elektro montage in Harderwijk zijn wij op korte termijn op 
zoek naar een: 

    Meewerkend voorman (fulltime) 
 
Wat zijn je werkzaamheden:  
Iedere dag is anders, je hebt te maken met wisselende productieprocessen en 
medewerkers. De medewerkers hebben allen een afstand tot de arbeidsmarkt en 
ontwikkelen zich door te werken. Je geeft werkinstructies en je zorgt ervoor dat de 
werkzaamheden op een efficiënte en effectieve manier worden uitgevoerd. Daar waar 
nodig werk je mee. Je verdeeld de werkzaamheden zoals afgesproken met de 
productiechef en plaatst de medewerker op de juiste plek. Voor de medewerkers ben je 
het eerste aanspreekpunt als het gaat om werkinhoud, daarnaast begeleidt je 
medewerkers in hun ontwikkeling zoals afgesproken met de jobcoach en communiceert 
met hen op de juiste manier.  
 
Je zorgt ervoor dat benodigde materialen beschikbaar zijn om het productieproces te 
kunnen starten. Daarnaast signaleer je afwijkingen en speel je in op wijzigingen en 
onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte van personeel of storingen in de 
machines). Ook registreer je de productie, voer je kwaliteitscontroles uit en lever je de 
productiegegeven aan bij de productiechef.   
Al met al een heel dynamische functie in een erg leuke werkomgeving.     

Wie ben jij:  
Je hebt een afgeronde MBO elektrotechniek en een aantal jaren ervaring in een 
productiematige omgeving. Affiniteit met de doelgroep en kan goed communiceren met de 
verschillende niveaus. Verder ben je optimistisch en lever je een bijdrage aan een 
positieve werksfeer. Als je daarnaast de meerwaarde ziet van werken in teamverband en 
het delen van kennis en ervaring om samen krachtig te kunnen optreden, dan nodigen wij 
je van harte uit om naar deze functie te solliciteren. 
 
Wat bieden wij: 
Een uitdagende functie binnen een organisatie die maatschappelijke betrokkenheid 
combineert met resultaatgericht ondernemen. Inclusief Groep heeft een eigen CAO met 
onder andere een eindejaarsuitkering van 4% en  een bonus bij goed functioneren. De 
functie is ingeschaald in schaal 5 (min. € 1.952,- / max. € 2.776,- op fulltime basis). 
  
Enthousiast? 
Ben jij de enthousiaste kandidaat die wij zoeken? Stuur ons dan een motivatiebrief met CV 
voor 23 april 2021 naar: sollicitaties@inclusiefgroep.nl onder vermelding van: vacature 
meewerkend voorman. Voor meer informatie kan je contact opnemen met  Mark Noppert, 
HR adviseur (tel. 0341-274111).  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 


