
 

 

 
 

Teamleider afdeling Ontwikkeling 
 (36 uur per week) 
 
In intensieve samenwerking tussen de EMCO-groep en Menso in het bedrijfsverzamelgebouw AT7, 
worden deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt ontwikkeld. Dit doen we vanuit een 
werksituatie in combinatie met trainingen en opleidingen en met altijd als doel: uitstroom naar een 
passende baan. Naast onze productie-, logistieke, service-, technische, facilitaire en groenonderhoud 
afdelingen, willen we dit vanaf 2021 ook gaan doen op een ontwikkelafdeling. Voor deze nieuw in te 
richten afdeling Ontwikkeling zoekt de EMCO-groep een teamleider. 
 
Wie zoeken we? 

Een enthousiaste en creatieve teamleider met oog voor ontwikkeling en (productie)processen! 

Je kunt goed samenwerken met de werkleiders op de productieafdelingen van de EMCO-groep en 
met werk- en scholingscoaches van Menso. Daarnaast schrik je niet van de commerciële aspecten die 
een rol spelen: de wensen en belangen van onze (bestaande en door jou gevonden) klanten moeten 
goed uitgevoerd worden.  Zo creëer jij zelf de ideale werk- en leeromgeving voor de medewerkers 
van je afdeling. Plannen en organiseren zit je daarom in het bloed en het tonen van initiatief en 
nemen van besluiten is jou ook zeker niet vreemd.  
 
Wat ga je doen? 

 Mooi werk in een bijzondere omgeving! 

 Je coacht en geeft leiding aan ruim 30 medewerkers  

 Je onderhoudt contacten met collega begeleiders, klanten, werkcoaches en zo nodig 
zorginstellingen 

 Je zorgt ervoor dat de medewerkers van jouw afdeling zich ontwikkelen naar betaald werk bij 
andere werkgevers 

 Vanuit je integriteit kun je mensen aanspreken op gedrag 

 Je weet je jezelf zowel mondeling als schriftelijk te uiten 
 
Wat vraagt dit van jou? 

 Een pioniersmentaliteit! 

 Minimaal een afgeronde Mbo-opleiding, niveau 4 

 Aantoonbaar leidinggevende ervaring 

 Ervaring in het ontwikkelingsgericht coachen   

 Ervaring in een productie of logistieke omgeving is een pre 
 

 
Wat hebben we voor je in de aanbieding? 

 Een leuke werkomgeving en een mooie uitdaging! 

 Een fulltime dienstverband van 36 uur per week 

 Inschaling op basis van de cao SGO 
 



 

 

Herkenbaar? 
Spreekt de vacature je aan en denk je dat je kunt voldoen aan wat wij vragen en dat je ons 
daarvan kunt overtuigen? Stuur dan voor 4 januari 2021 je brief met motivatie en CV naar Marjon 
Wietses, e-mail m.wietses@emco-groep.nl. Eerst meer informatie? Neem dan contact op met 
Marjon Wietses, personeelsconsulent EMCO-groep, telefoon: 06-48586500 of Rik Takken, 
Operations Manager, telefoon: 06-16960437.  
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