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VACATURE   
  
Concern voor Werk brengt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en werk bij elkaar. In 

en vanuit onze locaties in Emmeloord, Lelystad en op Urk verrichten wij een breed scala aan 

werkzaamheden voor gemeentes, bedrijven en andere opdrachtgevers.  

 

Bij het afvalscheiding station van gemeente Noordoostpolder is een vacature ontstaan voor de 

functie     

  

    MEEWERKEND VOORMAN MILIEUSTRAAT (M/V)  
36 uur per week  

        

De functie wordt uitgeoefend onder leiding van de uitvoerder Groen Noordoostpolder Urk.  

  

Inhoud van de werkzaamheden:   

- Leidinggeven aan en meewerken met een groep medewerkers vanuit de sociale 

werkvoorziening, banenafspraak en beschut werk;  

- Het begeleiden en ontwikkelen van medewerk(st)ers met een afstand tot de arbeidsmarkt;   

- Toezicht houden en daar waar nodig advies geven over wat er in welke containers mag 

worden gegooid, zorgen dat afval op de daarvoor bestemde plaats wordt ingeleverd, 

bezoekers adviseren/aanspreken en waar nodig meehelpen; 

- Samen met de medewerkers een bijdrage leveren aan een opgeruimd terrein; 

- Overleg en afstemming met de gemeentelijke opzichters en de uitvoerder over de uit te 

voeren werkzaamheden;  

- Verantwoording dragen voor de uitvoering van de veiligheidseisen in het kader van 

Arbowetgeving.  

  

Voor deze functie zoeken wij iemand met:  

- Minimaal een afgeronde Mbo-opleiding, bereid zijn eventueel een functiegerichte cursus te 

volgen aangaande de uitvoering van de werkzaamheden op de Milieustraat;   

- Uitstekende communicatieve vaardigheden en didactische kwaliteiten;  

- Ervaring in een leidinggevende functie;   

- Affiniteit met het omgaan en begeleiden van medewerk(st)ers met beperkingen;  

- Bedrijfsmatige en klantgerichte instelling;  

- Planmatige werkwijze en in staat om de benodigde administratie te verzorgen;  

- Bereid zijn, daar waar nodig, soms op de zaterdag te werken. 

 

Concern voor Werk biedt:  

Een uitdagende functie met grote mate van zelfstandigheid. Inschaling is afhankelijk van de voor 

u geldende cao. Conform de cao Sociaal Werk valt de functie in schaal 5. 

  

Belangstelling?   

Voor meer informatie kunt u terecht bij Alfred de Wit, Uitvoerder Concern voor Werk, 

telefoonnummer 0320- 800000.  

Solliciteren is mogelijk tot uiterlijk 2 weken na het verschijnen van deze vacature. U kunt uw 

brief met cv richten aan Concern voor Werk, t.a.v. Corina van Veen, personeelsadviseur,  

Postbus 2032, 8203 AA Lelystad. Ook kunt u via de mail (vacatures@concernvoorwerk.nl) 

solliciteren.   
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