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

Meewerkend voorman/-vrouw schoonmaak (vanaf 32 uur per week)
De unit Schoonmaak werkt op verschillende locaties, waaronder diverse grote
scholengemeenschappen, overheidsgebouwen, woningbouwverenigingen en particuliere
bedrijven, in de regio tussen Amersfoort en Zwolle. Deze vacature is in principe voor ons
werkgebied Elburg en omgeving. Een ander werkgebied is wel bespreekbaar.
Wat zijn je werkzaamheden?
Je begeleidt en geeft leiding aan een groep medewerkers op één of meerdere objecten.
werkt op één of meerdere objecten . Je organiseert de dagelijkse werkzaamheden en
voert deze ook zelf uit. Je zorgt ervoor dat de juiste kwaliteit geleverd wordt en dat er
veilig wordt gewerkt. Je hebt verschillende contacten: met de opdrachtgevers, maar ook
met de jobcoaches en begeleiders van de medewerkers. Ook ben je praktijkbegeleider in
het kader van de vakopleidingen. Tenslotte zorg je voor administratie: het bijhouden en
aanleveren van (productie) gegevens, ziek- en herstelmeldingen van medewerkers.
Al met al een dynamische, afwisselende functie in een leuke omgeving.
Wie ben jij?
Je bent flexibel, representatief en klantgericht. Daarnaast kan je goed plannen en
organiseren. Je hebt ervaring in de schoonmaak en ervaring in het leidinggeven aan
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is een pré. Je hebt in ieder geval affiniteit
met deze doelgroep. Je werkt en denkt minimaal op LBO + niveau en bent in het bezit van
een rijbewijs B.
Wat bieden wij?
Een geweldige en uitdagende functie binnen een dynamische organisatie die. De functie
wordt aangegaan voor de duur van één jaar met uitzicht op een vaste aanstelling Je valt
onder de arbeidsvoorwaarden conform onze eigen CAO. De functie valt in schaal 5 min
€ 1.952– max € 2.776 bruto per maand). Daarnaast kan je gebruik maken van
bedrijfsfitness, krijg je korting op je zorgverzekering en een eindejaarsuitkering van 4%.
Enthousiast?
Ben jij de kandidaat die wij zoeken voor de functie? Laat het ons weten door een
korte motivatiebrief met CV te sturen voor 3 december 2021 naar
sollicitaties@inclusiefgroep.nl onder vermelding van: vacature meewerkend
voorman/- vrouw schoonmaak.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Manon den Besten, P&O adviseur (tel.
0341-274 111).
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

