Ben jij op zoek naar een uitdagende functie waarbij geen dag hetzelfde verloopt, je een keur aan diverse
werkzaamheden kunt uitvoeren en waarbij je tegelijkertijd een belangrijke bijdrage kunt leveren aan de participatie
en begeleiding van onze deelnemers? Dan is het de moeite waard om verder te lezen! In verband met ziekte van een
collega zijn we voor onze combivestiging in Doetinchem-Bronckhorst per eind juni op zoek naar een tijdelijke:

Werkmeester / werkbegeleider (40 uur per week)
Wie zijn wij?
Pauropus is ruim tien jaar actief in de Achterhoek als reïntegratie- & werkbedrijf en biedt mensen met een (grote)
afstand tot de arbeidsmarkt een zinvolle dagbesteding. Onder begeleiding van onze werkmeesters voeren de
deelnemers een keur aan werkzaamheden uit, niet ergens achteraf in een hal, maar zichtbaar midden in de
samenleving, in veel gevallen zelfs met perspectief op een reguliere baan. We doen dit in nauwe samenwerking met
de Gemeenten Bronckhorst & Doetinchem, hulpverlenende instanties, buurtcoaches én het bedrijfsleven.
Je functie in een notendop.
Als werkmeester ben je verantwoordelijk voor de begeleiding van de aan jou toevertrouwde deelnemers, je hebt dus
affiniteit met onze doelgroep en hebt oog voor persoonlijke ontwikkeling. Je bent als meewerkend voorman actief in
het uitvoeren van klussen voor onze opdrachtgevers, denk hierbij aan werkzaamheden in het groen, de openbare
ruimte, sloop- en renovatie, schoonmaak- en bestratingswerkzaamheden. Daarnaast ben je het eerste
aanspreekpunt voor onze deelnemers en de opdrachtgever, zorg je voor de juiste materialen, borg je de kwaliteit en
heb je oog voor de veiligheid en Arbowetgeving. Onze opdrachten zijn zeer divers, daarom zijn we specifiek op zoek
naar een werkmeester met ‘ gouden handen’ . Je werkt daarnaast nauw samen met je collega-werkmeesters, de
trajectbegeleiders en vestigingsmanager.
Het schaap met de vijf poten?
Je beschikt over MBO werk- en denkniveau, aangevuld met een voor de functie relevante opleiding en/of hebt
vergelijkbare werkervaring. Je hebt een energieke drive en beschikt over commercieel inzicht. Je hebt aantoonbare
affiniteit met onze doelgroep en bent gericht op kwaliteit en persoonlijke ontwikkeling. Met jouw creativiteit weet je
overal een mouw aan te passen. Je bent bij voorkeur woonachtig in de gemeente Bronckhorst of Doetinchem, of
woont in de regio. Beschik je daarnaast nog over een rijbewijs B + E en een VCA (+ VOL)certificaat, grote kans dat
we op korte termijn om de tafel zitten.
Wat heeft Pauropus jou te bieden?
Je werkt vanuit ons pand aan de Oude IJssel binnen een dynamisch en professioneel team. Je bent voornamelijk
buiten aan het werk, spreekt veel opdrachtgevers én hebt verantwoordelijkheid in je functie. Pauropus stimuleert je
te ontwikkelen binnen je functie, het volgen van opleidingen en cursussen behoort tot de mogelijkheden. Onze
werkmeesters rijden in de bekende blauwe bussen en ontvangen een marktconform salaris.
Hoe verder?
Voor meer inhoudelijke informatie over deze vacature verwijzen we je naar de bijgevoegde tekst, uiteraard kun je
ook telefonisch contact opnemen met vestigingsmanager Josine van der Stelt; 06 51 66 67 03
Stuur je sollicitatie met motivatie en CV vóór vrijdag 22 juni naar j.vanderstelt@pauropus.nl t.a.v. mevr. J. van der
Stelt. De gesprekken zullen in week 26 plaatsvinden op onze locatie aan de Voltastraat 52 te Doetinchem.

Algemene kenmerken
De functie van werkmeester is gericht op het begeleiden van deelnemers in het ontwikkelen van vaktechnische en
arbeidsgerichte vaardigheden ter voorbereiding op plaatsing bij het regulier beroepsonderwijs, gerichte vakopleiding
of bij een bedrijf. Door het verrichten van (vaktechnische) werkzaamheden ten behoeve van de organisatie of ten
behoeve van derden en door het uitvoeren van de eigen (vaktechnische) vaardigheden in de praktijk, worden deze
vaardigheden door voorbeeldgedrag, het geven van instructies en het bieden van individuele ondersteuning bij de
deelnemers ontwikkeld en bijgebracht.
Doel van de functie
De werkmeester is belast met het ontwikkelen van vaktechnische en arbeidsgerichte vaardigheden aan deelnemers.
Organisatorische positie
De werkmeester ressorteert hiërarchisch onder de coördinerend werkmeester van de vestiging waarbinnen de functie
is gepositioneerd. De werkmeester geeft operationele (bege)leiding en instructie aan deelnemers, zowel individueel
als in groepsverband.
Hoofdactiviteiten
− Het verrichten van werkzaamheden van diverse aard, met name buitenwerkzaamheden. Het, in het kader
daarvan, beheren van werkruimtes, materialen en andere hulpmiddelen.
− Het dagelijks geven van leiding aan en instrueren van deelnemers, zowel individueel als in groepsverband.
− Het onderhouden en ontwikkelen van aanwezige kennis en werk-/ leerervaring van deelnemers, mede met
het oog op plaatsingsmogelijkheden bij het regulier beroepsonderwijs, gerichte vakopleiding of bij een
bedrijf.
− Het observeren van de mogelijkheden en ontwikkeling van deelnemers, alsmede het rapporteren ten
aanzien van gedrag en voortgang.
− Het deelnemen aan verschillende interne vormen van overleg en het onderhouden van contacten met
opdrachtgevers op uitvoeringsniveau.
− Het (mondeling, dan wel schriftelijk) rapporteren van bevindingen met betrekking tot de eerdergenoemde
activiteiten.
− Het gebruikelijk deelnemen aan werkoverleg.
− Commercieel inzicht. Zowel in het maken van uren begrotingen voor opdrachten, als in het zien van kansen
om nieuwe of extra opdrachten te krijgen. Het alleen of in teamverband daadwerkelijk binnen halen van
deze opdrachten.
Kennis en vaardigheden
− MBO werk- en denkniveau
− Kennis van de ontwikkelingen binnen het onderwijs- en opleidingsveld in het algemeen en binnen het eigen
vakgebied in het bijzonder.
− Kennis van de richtlijnen ten aanzien van veiligheid, Arbo en milieu.
− Sociale vaardigheden, waarbij het accent ligt op invoelend vermogen, het motiveren en stimuleren van
deelnemers bij het participeren in de werkzaamheden.
− Didactische vaardigheden voor het ontwikkelen van vaktechnische en arbeidsgerichte vaardigheden door
het instrueren en het bieden van (individuele) ondersteuning.
− Creativiteit en improvisatievermogen bij het aanpassen van de (te verrichten) werkzaamheden op de
behoefte van de deelnemers.
− VCA+ Certificaat
− B+E Rijbewijs (harde eis!)
− Certificaten voor de juiste inzet van een: bosmaaier en/of kettingzaag is een pré

Er zal tijdens de sollicitatieprocedure worden gevraagd om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), het is voor de
functie van belang dat de sollicitant in de regio Doetinchem/Bronckhorst woonachtig is.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

