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ZZP’ER GEZOCHT: MEEWERKEND VOORMAN/-VROUW 
MACHINALE HOUTBEWERKING (M/V) 
36 uur – locatie Emmeloord 
 
Onze houtafdeling in Emmeloord groeit, waardoor we op zoek zijn naar een meewerkend 
voorman/-vrouw die samen met het team onze prachtige houtproducten kan vervaardigen.  
 

Wat ga je doen? 

 Aansturen en het begeleiden van medewerkers op de werkvloer; 

 Signaleren, verhelpen en verbeteren van afwijkingen aan het productieproces; 

 Het lezen van bouwtekeningen en het vertalen ervan; 

 Ondersteuning bieden gedurende het productieproces; 

 Uitvoeren van klein onderhoud van materialen en machines; 

 Erop toezien dat de planning wordt gehaald en dat er gewerkt wordt op een schone 
en veilige werkplek. 
 

Wie zoeken wij? 
Wij zijn op zoek naar bevlogen persoonlijkheid, die ervaring heeft met machinale 
houtbewerking, graag meewerkt en de medewerkers de fijne kneepjes van het vak leert. 
Concern voor Werk is een Sociale Onderneming. Hier werken mensen met en zonder 
afstand tot de arbeidsmarkt samen. Wij vinden het heel belangrijk dat je werk maakt van 
goed samenwerken en een sfeer creëert waarin mensen zich prettig voelen. 
 
Verder vinden wij het belangrijk dat: 

 Je nauwkeurig kunt werken; 

 Geduld hebt en sociaal vaardig bent; 

 Je goed kunt werken in een team, maar ook zelfstandig bent. 
 
Wat wij van jou vragen? 

 Twee referenties; 

 Uittreksel Kamer van Koophandel en Btw-nummer; 

 Je hebt een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en bedrijfsbankrekening; 

 Je maakt gebruik van een (model)overeenkomst goedgekeurd door de 
belastingdienst; 

 Een verklaring VOG; 

 In het bezit van een geldig VCA certificaat. 
 
Wat wij bieden? 
Onze organisatie heeft het in haar genen om vanuit betrokkenheid te ondernemen, dit zie je 
terug in alles wat wij doen. Om het voor jou aantrekkelijk te maken bieden wij jou een all-in 
tarief van € 40,- per uur. 
 
Interesse?  
Voor meer informatie kun je terecht bij Kees Dijkstra of Wilco Dekker te bereiken via 
telefoonnummer 0320-800 000. Reageren kan tot 1 februari 2022 door middel van je CV en 
motivatie te sturen naar: ivd@concernvoorwerk.nl onder vermelding van: ZZP - vacature 
medewerker machinale houtbewerking. 
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