VACATURE

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.

VAKMAN DIENSTVERLENING
Procedure conform werving- en selectiebeleid
Binnen het cluster DIENSTVERLENING worden taken en werkzaamheden uitgevoerd met
een ad hoc karakter. Het zijn de dienstverlenende werkzaamheden in de openbare ruimte
met allerlei verschillende urgenties. De omvang van het cluster is beperkt tot een kern van
mensen die meldingen ontvangen, beoordelen op urgentie en op basis daarvan handelen.
Binnen het cluster dienstverlening komen daarnaast ook vragen binnen met betrekking tot
het ondersteunen bij evenementen, gladheidsbestrijding en de storingsdienst van openbare
ruimte en wordt er ondersteund bij calamiteiten. De focus van dit cluster ligt met name op
de externe klant.
De vakman Dienstverlening rapporteert functioneel aan de coördinator Dienstverlening.
Op dit moment zoeken wij een flexibel inzetbare medewerker (1,0 FTE) in de functie van
vakman dienstverlening, waarbij de nadruk in eerste instantie ligt op het doen van
kleinschalig onderhoud aan gebouwen. Uitgangspunt is echter, dat de vakman
dienstverlening ingezet kan worden voor alle werkzaamheden die binnenkomen bij het
cluster dienstverlening.

HOOFDTAKEN







Het uitvoeren van alle voorkomende werkzaamheden binnen het cluster op basis
van meldingen, storingen en calamiteiten
Serviceverlening naar bewoners en opdrachtgevers
Inspectie en onderhouden van speelvoorzieningen
Het plegen van kleinschalig onderhoud aan (openbare) gebouwen, zoals
gemeentelijke gebouwen en schoolgebouwen
Ondersteuning bieden bij plaatsing verkiezingsborden
Storingsdienst

WIJ VRAGEN









MBO werk- en denkniveau
Rijbewijs B/E
Kunnen bedienen van houtbewerkingsmachines
Afgeronde, relevante opleiding en vaardigheidsbewijzen (inclusief VCA) en
werkervaring
Bekend zijn met de geldende kwaliteitseisen en veiligheidsvoorschriften
Een klantgerichte - /dienstverlenende instelling
Beschikken over vak- en materiaalkennis
Hands on mentaliteit

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.

BELANGRIJKE VAARDIGHEDEN EN COMPETENTIES









Klant en ketengericht denken en handelen
Resultaatgerichtheid
Persoonlijk ondernemerschap
Communicatief vaardig (zowel mondeling als schriftelijk)
Samenwerken
Flexibiliteit
Zelfstandig kunnen werken
Beslissingen durven nemen

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 5 (CARUWO) verbonden.

INLICHTINGEN
Voor informatie en vragen over de functie-inhoud kun je terecht bij Hans Jager
(Clustermanager) via telefoonnummer 06 - 400 297 20.

SOLLICITEREN
Heb je belangstelling voor de functie, stuur dan jouw motivatie en C.V. vóór 21 november
2018 naar solliciteren@swbmiddentwente.nl t.a.v. Manon Fontijn, P&O Adviseur.

