
 

 

SWB Midden Twente omvat de bedrijfsonderdelen SWB en Gildebor en richt zich op drie kerntaken: arbeidsontwikkeling, beschut werk en beheer openbare 

ruimte. SWB is een uniek werk-leerbedrijf dat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt ontwikkelt tot waardevolle werknemers. Naast de nog bestaande 

WSW-taken worden ook participatie- en re-integratietaken uitgevoerd voor de gemeenten Hengelo, Hof van Twente, Borne en Haaksbergen. Gildebor zet 

zich in voor het beheer en onderhoud van openbare ruimten voor de gemeente Hengelo, Borne en Hof van Twente. Vakmanschap en leermeesterschap gaan 

hier hand in hand. Vakkrachten zijn tevens leermeester om te zorgen dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zich verder kunnen ontwikkelen tot 

vakbekwame werknemers. In de afgelopen jaren is SWB Midden Twente doorontwikkeld van een traditioneel SW bedrijf naar een ondernemende en 

resultaatgerichte uitvoeringsorganisatie. Bij SWB Midden Twente werken in totaal ongeveer 1600 mensen. 
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Gildebor is een bedrijfsonderdeel van SWB Midden Twente. Gildebor bestaat uit betrokken mensen die zich 

dagelijks inzetten voor het beheer en onderhoud van openbare ruimten voor de gemeenten Hengelo, Hof van 

Twente, Borne en Haaksbergen. Bij Gildebor hebben we veel aandacht voor de ontwikkeling van mensen. De 

combinatie van vakmanschap en leermeesterschap is wat ons uniek  maakt. Vakmanschap door kennis en 

jarenlange ervaring. Leermeesterschap doordat onze vakmensen er als leermeester voor zorgen dat mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt zich verder kunnen ontwikkelen tot waardevolle werknemers. 

Adviseur/werkvoorbereider 

openbare ruimte    
Procedure conform werving- en selectiebeleid 

Op dit moment zijn wij op zoek naar een adviseur/werkvoorbereider openbare ruimte voor 
het bedrijfsonderdeel Gildebor. Gildebor bestaat uit vier clusters. 
Deze adviseur/werkvoorbereider openbare ruimte is werkzaam voor het cluster 
ONDERSTEUNING. Binnen dit cluster ligt de focus op advisering en ondersteuning van 
Gildebor en daarmee op het faciliteren van met name de interne klant. De taken van het 
cluster zijn onder te verdelen in werkvoorbereiding & toezicht, advisering, materieeldienst 
en interne processen. De adviseur/werkvoorbereider rapporteert rechtstreeks aan de 
clustermanager.   
 
In deze generieke functie ligt het accent van de hoofdtaken op de werkvoorbereiding 
binnen het brede taakveld Groen & Netheid. 
 
 

HOOFDTAKEN 
 

 Bieden van managementondersteuning 

 Het analyseren van gegevens en verstrekken van managementinformatie- en 
monitoring 

 Afhandelen van offertes (voorcalculatie, opdrachtbevestiging e.d.) 

 Orderverwerking (planning, werkvoorbereiding, inkoop, voortgangscontrole  en 
nacalculatie) 

 Ondersteunen bij aanbestedingen 

 Toezicht op werken derden die door Gildebor zijn aanbesteed namens de 
opdrachtgever, met name onderhoud groen, maaien gazons etc. 

 Commercie en relatiebeheer 

 Zorgdragen voor procesbewaking en afstemming 

 Beheer en (order)administratie 

 
 

 

WIJ VRAGEN 
 

 MBO+/ HBO werk- en denkniveau 

 Afgeronde, relevante opleiding (inclusief VCA) en werkervaring 

 Een klantgerichte en dienstverlenende instelling 

 Bekend zijn met de geldende kwaliteitseisen en veiligheidsvoorschriften 

 Bereidheid tot het meedraaien van storingsdiensten en in voorkomende gevallen 

onregelmatige uren (waaronder ook weekenden) 
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BELANGRIJKE VAARDIGHEDEN EN COMPETENTIES 

 

 Analytisch vermogen 

 Accuraat 

 Cijfermatig inzicht 

 Zelfreflectie 

 Communicatief vaardig (zowel mondeling als schriftelijk) 

 Samenwerken  

 Coördineren, plannen en organiseren 

 Klantgericht denken en handelen 
 

 

WIJ BIEDEN   

Een uitdagende functie binnen ons dynamische bedrijf, waarin je vrijheid hebt van handelen 
maar wel aangesproken wordt op resultaat. Aan deze functie is functieschaal 9 (CAR-
UWO) verbonden. 

Bij Gildebor hechten wij waarde aan integer personeel.  Wij vragen u daarom een 
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen voor aanvang van de 
werkzaamheden. 

INLICHTINGEN  

 
Voor nadere informatie over de functie-inhoud kun je terecht bij Martin van ‘t Veen, 
Clustermanager Ondersteuning  via telefoonnummer 074 – 249 2222. 

SOLLICITEREN 

In verband met de zomervakantie is de reactietermijn aangepast. Heb je belangstelling voor 
de functie, stuur dan jouw motivatie en cv vóór 26 augustus 2019 naar onze P&O adviseur 
Manon Fontijn via solliciteren@swbmiddentwente.nl 
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