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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 

deelnemende gemeenten Hengelo, Borne en Hof van Twente. 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. 

 

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. 

SWB is een uniek werk-leerbedrijf en ontwikkelt mensen met afstand  tot de arbeidsmarkt tot waardevolle werknemers. SWB voert naast de nog 

bestaande WSW taken ook participatie- en re-integratietaken uit voor de gemeenten Hengelo, Borne, Hof van Twente en Haaksbergen. In de 

afgelopen jaren is SWB doorontwikkeld van een traditioneel SW bedrijf naar een ondernemende en resultaatgerichte werk-leer organisatie.  

 

Trainee   (m/v 36 uur) 
Procedure conform werving- en selectiebeleid SWB Midden Twente 

Ben jij die energieke, ambitieuze en onlangs afgestuurde HBO/WO ’er en op zoek naar een 

traineeship, dan zoeken wij jou! 

WAT GA JE DOEN 

Binnen SWB Midden Twente zijn we op dit moment  geïnteresseerd in een trainee binnen 

de taakgebieden economie/financieel, bedrijfskunde, bestuurskunde en/of ICT. 

De duur van het traject is 23 maanden, verdeeld in drie periodes: 7 maanden, 8 maanden, 

8 maanden. 

Het programma van de trainee wordt verdeeld in drie blokken c.q. onderdelen: 

1. Uitvoeringstaken op de afdeling Financiële Administratie: 

a. crediteurenbeheer 

b. debiteurenbeheer 

c. kas- en bank boekingen 

d. memoriaal 

e. vaste activa 

f. periodeafsluitingen inclusief BTW aangifte 

g. samenstellen jaarrekening 

 

2. Projecten – ICT projecten 

a. digitalisering NAV 2.0 

b. cliënt en personeelsadministratie 

c. ketenintegratie 

d. informatiehuis 

e. beleidsmatige zaken 

f. management en organisatie 

g. kosten verbijzondering 

 

3. Persoonlijke ontwikkeling, zoals o.a. cursus, training, coaching  

 

BEGELEIDING 

Tijdens het traineetraject vinden wij het belangrijk dat je op een consequente en intensieve 

manier wordt begeleid. Aan elk onderdeel wordt een specifieke begeleider gekoppeld. 

 

 

 

 

 



 

WIJ VRAGEN 

Voor dit traineeship zijn we op zoek naar talenten die zich verder willen laten opleiden en 

ontwikkelen binnen onze organisatie. Je bent een starter op de arbeidsmarkt en wil je jezelf 

graag verder ontwikkelen. Je hebt passie voor bedrijfsvoering in de brede zin en staat 

stevig in de schoenen, bent niet bang om in het diepe te springen, hebt een goed 

analytisch vermogen en een proactieve werkhouding. 

 

Overige competenties  

 Resultaatgericht 

 Stressbestendig 

 Innovatief  

 Communicatief vaardig 

 Brede inzetbaarheid en flexibiliteit 

 

Daarnaast heb je één van onderstaande opleidingen succesvol afgerond: 
 

 Bedrijfseconomie 

 Bedrijfskunde 

 Financieel Management 

 Bestuurskunde 

 MER 
 

Een andere studie met focus op financiën, economie en/of bedrijfsvoering is eventueel 

bespreekbaar. 

 

WIJ BIEDEN 

Een uitdagende functie binnen ons dynamische bedrijf, waarin je vrijheid hebt van handelen 
maar wel aangesproken wordt op resultaat. Wij bieden goede begeleiding, niet alleen 
vakinhoudelijk maar ook ten aanzien van je persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast faciliteren 
we je in het volgen van o.a. passende trainingen, cursussen en inspiratiesessies. Je wordt 
ingedeeld in functieschaal 8 (CAR-UWO). 

INLICHTINGEN  

Voor informatie en vragen over de functie-inhoud kun je terecht bij Robert Monninkhoff, 
Algemeen Directeur of Manon Fontijn, P&O Adviseur via telefoonnummer 074 – 249 2222. 

SOLLICITEREN 

Heb je belangstelling voor de functie, stuur dan jouw motivatie en C.V. vóór 1 december 
2018 naar onze P&O adviseur Manon Fontijn via solliciteren@swbmiddentwente.nl  
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