
 

Draag je graag bij aan een inclusieve samenleving? Een samenleving waarin iedereen kans 

heeft op werk en zich kan ontwikkelen? Dan heeft Inclusief Groep een mooie functie voor 

je. Inclusief Groep is een Werk- en Leerbedrijf en is werkgever van zo’n 1.200 mensen. 

Zo’n 90% van ons productiepersoneel heeft een afstand tot de arbeidsmarkt. Een deel van 

deze mensen is in dienst van onze eigen werkbedrijven (Inclusief Gresbo) of is 

gedetacheerd bij externe werkgevers. Inclusief Groep is ook arbeidsmarkttoeleider 

(Inclusief Intervens). Vanuit deze rol worden onze werkbedrijven ingezet als leeromgeving 

want werken leer je door te werken! 

Voor de unit Schoonmaak zijn wij op zoek naar een 

Rayonleider Schoonmaak 

36 uur per week 
 

 
Wat zijn je werkzaamheden? 
Als rayonleider geef je leiding aan jouw team van schoonmaakmedewerkers die je op 
coachende wijze weet te motiveren, te begeleiden en te ontwikkelen. Je geeft 
werkinstructies en draagt kennis over. Voor de klanten ben je het aanspreekpunt voor alles 
wat met de schoonmaakdienstverlening te maken heeft. Je ondersteunt hen op 
klantvriendelijke wijze, zorgt ervoor dat de afgesproken resultaten worden behaald en je 
komt proactief met ideeën om de verwachtingen van de klant te overtreffen.  
 
Wie ben jij? 
Je haalt energie uit het begeleiden en ontwikkelen van jouw medewerkers. Daarnaast ben 
je flexibel, goed in het organiseren van het werk en heb je een dienstverlenende 
instelling. Je gaat moeilijke situaties niet uit de weg en durft met mensen in gesprek te 
gaan. Leidinggevende ervaring heeft een voorkeur maar wij kijken ook naar jouw 
ervaringen en affiniteit met onze doelgroep; mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Je werkt en denkt op MBO niveau en bent in het bezit van een rijbewijs B.  
 
Wat bieden wij? 
Een geweldige en uitdagende functie binnen een organisatie die maatschappelijke 
betrokkenheid combineert met resultaatgericht ondernemen. Je valt onder de  
arbeidsvoorwaarden conform onze eigen CAO. De functie valt in schaal 8 (min €2560 – max 
€3.731 bruto per maand). Daarnaast kan je gebruik maken van bedrijfsfitness, krijg je  
korting op je zorgverzekering en een eindejaarsuitkering van 4%. Een lease auto is een 
optie die hoort bij deze functie. 
 
Enthousiast? 
Ben jij enthousiast en heb je interesse voor deze functie? Neem dan contact op 
met Jan van Dijk (Unitmanager/06-14494860) of Yvonne van der Zwaan (P&O 
adviseur/06-53101236). Een eerste oriënterend gesprek zal online (via Teams) 
gepland worden. Je kan ook direct een motivatiebrief met CV toesturen naar 
sollicitaties@inclusiefgroep.nl onder vermelding van: vacature Rayonleider 
Schoonmaak. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.  
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