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Stark is het leerwerkbedrijf voor de gemeenten Hoogeveen-De Wolden en Midden-

Drenthe. Bij Stark benutten we de individuele talenten van medewerkers, kijken we 

naar sterke punten en zoeken we naar win-win-situaties. We werken samen met 

medewerkers en het bedrijfsleven aan zinvolle banen, toekomstperspectief en het 

vinden van (werk)geluk. Stark biedt ontwikkelkansen voor mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt. En Stark helpt daarmee ondernemers in de regio hun merk te 

versterken door sociale waarde toe te voegen.  

Kortom: Wij zijn Stark. Ster in bedrijf.  

  

Eén van de afdelingen van het leerwerkbedrijf is de afdeling Beheer Openbare Ruimte. In 

totaal zijn er ruim 200 medewerkers werkzaam binnen de BOR-afdeling. Voor de afdeling 

Beheer Openbare Ruimte (BOR) zoeken wij een full-time 

  

 
Meewerkend voorman 

36 uur 

(niveau: MBO2/3)  

 standplaats: binnen het werkgebied BOR  

 

 

De voorman geeft dagelijks leiding aan een groep van 10 tot 15 medewerkers, en hanteert 

hierbij een coachende stijl van leidinggeven. 

 

In de groenvoorziening heb je te maken met veel verschillende mensen. Het is jouw taak om 

deze medewerkers op een heldere wijze te instrueren, ontwikkelen en te begeleiden. 

Daarnaast is een goede uitvoering van werkzaamheden van belang. De voorman werkt onder 

de directe verantwoordelijkheid van de praktijkbegeleider.  

 

Wat zijn je werkzaamheden? 

• Werkt mee aan de uitvoering van het groenbeheer.  

• Instrueert, verdeelt en houdt toezicht op het werk van de medewerkers.  

• Houdt rekening met de capaciteiten en beperkingen van de medewerkers.  

• Controleert de kwaliteit van de werkzaamheden.  

• Zorgt voor het onderhoud en juist gebruik van materialen, gereedschappen, machines en 

heeft hierin een zelfstandige en proactieve houding.  

• Adviseert en overlegt met de praktijkbegeleider over de ontwikkeling van medewerkers en 

voortgang van het productieproces.  

 

Wat vragen wij van je? 

• Je beschikt over MBO werk- en denkniveau met voldoende kennis van de werk- en  

 veiligheidsvoorschriften die gelden voor het vakgebied. 

• Je hebt tractor- en maaiwerk ervaring. 

• Je bent bekend met de wijze van instrueren en begeleiden van medewerkers en  

 werkt graag samen in een team. 

• Je beschikt over goede gespreksvaardigheden. 

• Een afgeronde opleiding en relevante werkervaring in de groenvoorziening zijn een pré. 
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Aanvullende informatie  

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor benoeming. 

 

Heb je nog vragen? 

Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met Arnold Hendriks, manager BOR,  

telefoonnummer: 06- 83942243 

 

Solliciteren? 

Werk je graag buiten, met de verantwoordelijkheid voor een team aanpakkers in het groen? 

Dan is deze baan jou op het lijf geschreven en ontvangen we graag je motivatie met uitgebreid 

CV per mail: sollicitatie@wijzijnstark.nl 
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