
   

 

 

WERKBEGELEIDER A TECHNISCHE DIENST  
 

Aanleiding 

Op de afdeling Technische Dienst is een vacature voor de functie van werkbegeleider 

ontstaan.  

 

Doel 

De werkbegeleider is verantwoordelijk voor de operationele aansturing en de kwaliteit, 

juistheid en efficiency van de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden. 

 

Taken 

Tot de functie behoren naast het coachend leidinggeven de volgende werkzaamheden: 

- Eerste aanspreekpunt voor medewerkers bij vragen. De werkbegeleider is in staat de 

urgentie in te schatten en eventuele vervolgstappen te nemen; 

- Het nemen van beslissingen over de wijze en volgorde waarop de werkzaamheden 

worden uitgevoerd en problemen worden opgelost; 

- Het up tot date houden van het onderhoudsplan Reestmond; 

- Het oplossen van storingen; 

- Het onderhouden van interne- en externe contacten; 

- Toezicht houden of de uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan de gestelde 

kwaliteits- en kwantiteitseisen. 

Kennis en vaardigheid  

De werkbegeleider A beschikt over MBO werk- en denkniveau en heeft aantoonbare 

kennis en werkervaring in de elektrotechniek; 

 

Heeft inzicht in:  

- Functionele verhoudingen.  

 

Heeft vaardigheid in:  

- het uitvoeren van administratieve werkzaamheden;  

- het beoordelen van situaties en mogelijkheden;  

- het doorvragen in situaties om een helder beeld te krijgen van een vraag en de wijze 

waarop werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd en/of storingen kunnen worden 

opgelost;  

- het uitwisselen van informatie. 

 

Competenties  

De werkbegeleider A beschikt over de volgende competenties:  

- Inlevingsvermogen;  

- Omgevingsbewust;  

- Klantgericht;  

- Vaardigheid in het operationeel aansturen van medewerkers;  

- Flexibiliteit.  

 

Wat bieden wij?  
Wij bieden een baan voor 36 uur per week voor de duur van één jaar met de intentie 

deze vervolgens om te zetten in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 

Afhankelijk van je opleiding en ervaring bedraagt het salaris maximaal € 2.904,00 bruto 

per maand, exclusief 17,05% Individueel Keuze Budget.  



   

 

Informatie  

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Dinand Bosch, 

teamleider, telefoon 0643653899. Voor vragen over de procedure kun je contact 

opnemen met Gea Dekker, HR-adviseur, telefoon 0623371941.  

 

Heb je belangstelling? Dan ontvangen we jouw motivatiebrief graag voor 14 april 2021.  

Je kunt deze mailen naar vacature@reestmond.nl. De selectiegesprekken zijn gepland op 

woensdag 21 april 2021.  

 

Een assessment kan onderdeel zijn van de procedure. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  

 


