VACATUREKRANT
BANENAFSPRAAK
Week 47 | 2021

INLEIDING
Beschikbare vacatures in het kader van de banenafspraak die bij het
Werkgeversservicepunt (WSP) in beeld zijn, worden tweewekelijks door het WSP, via
deze vacaturekrant, onder de aandacht gebracht.
Reageren op vacatures
Sta je in het doelgroepregister omdat je een indicatie banenafspraak hebt en ben je
geïnteresseerd in een vacature uit deze krant? Neem dan contact op met je
trajectbegeleider op de afdeling Arbeidsintegratie om dit te bespreken. Indien je geen
trajectbegeleider hebt maar wel een indicatie banenafspraak, dan kun solliciteren door je
CV en motivatiebrief naar wspregio@amersfoort.nl te sturen. Vermeld daarbij altijd het
vacaturenummer dat onderaan de vacature staat.
Afmelden voor de vacaturekrant
Heb je deze vacaturekrant per mail gehad? Dan krijg je deze omdat je op de verzendlijst
staat. Als je geen belangstelling meer hebt voor de vacaturekrant, dan kun je je
afmelden door een mail te sturen naar de persoon van wie je deze krant hebt ontvangen.
Over het WSP
Het Werkgeversservicepunt regio Amersfoort is opgericht om de (toekomstige) vraag,
flexibiliteit en mobiliteit van personeel in de regio Amersfoort beter op elkaar aan te laten
sluiten. Eén organisatie speciaal voor werkgevers die er terecht kunnen met al hun
vragen en wensen op het gebied van personeel & scholing. Het Werkgeversservicepunt
regio Amersfoort is een gezamenlijk initiatief van het UWV WERKbedrijf en de gemeenten
Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg. Zij werken
intensief samen met werkgevers en vertegenwoordigers in de regio zoals VNO-NCW, MKB
Midden Nederland, Kenniscentra, Amfors en Regionale Opleidingscentra (ROC’s).
Hierdoor beschikt het Werkgeversservicepunt regio Amersfoort over brede kennis en
ervaring zodat voor vrijwel iedere vraag een oplossing wordt geboden.
Meer informatie en contact
Meer informatie is te vinden op onze website, www.wspregioamersfoort.nl. Voor vragen
kun je contact opnemen door te bellen naar 033 330 3626 of door te mailen naar
wspregio@amersfoort.nl. Of ga naar www.wspregioamersfoort.nl/voor-werkzoekenden/
en vul het contactformulier in. Voor contact met een specifieke medewerker van het WSP
kun je kijken op www.wspregioamersfoort.nl/medewerkers/.
Bezoekadres
Stadsring 75 (1e verdieping)
3811 HN Amersfoort

Postadres
Postbus 3000
3800 DA Amersfoort
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VACATURES
VERKOOPMEDEWERKER AQUARIA M/V (16-24 UUR) NIEUW
Ben jij klantgericht, proactief, leergierig, communicatief vaardig en heb je al enige jaren
ervaring als verkoopmedewerker? Voor een werkgever in Soest die gespecialiseerd is in
aquaria zoeken wij een verkoopmedewerker!

WERKZAAMHEDEN
Door jarenlange ervaring en de nodige opleidingen heeft de werkgever veel expertise in
huis. Of het nu gaat om je eerste aquarium, advies omtrent de inrichting, of welke vraag
je ook hebt, het team staat altijd klaar om je vakkundig te helpen. Ter versterking van
verkoopteam zijn wij op zoek naar vriendelijke en representatieve
verkoopmedewerk(st)er aquaria.
Als verkoopmedewerk(st)er aquaria heb je passie voor de branche. Je bent het gezicht
van de winkel en daarom worden er hoge eisen gesteld aan klantgerichtheid. Wat
belangrijk is, is dat je een proactieve houding hebt en alle kennis wilt opdien die nodig is
om de klant goed te adviseren. Daarnaast zorg je er natuurlijk voor dat de winkel er
netjes en representatief uitziet. Ook ben je medeverantwoordelijk voor de voorraden en
bestellingen. Kortom: een veelzijdige commerciële rol met veel verantwoordelijkheid
binnen het bedrijf.
Is jouw kennis op dit gebied nog niet op het niveau dat het zou moeten zijn? Geen
zorgen! Door middel van diverse interne trainingen wordt ervoor gezorgd dat ook jij
straks alle kennis in huis hebt om te zorgen voor een optimale klantbeleving. Je moet wél
echt voor het winkelvak kiezen!

TOELICHTING DIENSTVERBAND
•
•
•
•

Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor 16 - 24 uur per week.
Salaris in overleg.
Het zou kunnen zijn dat werkgever wil starten met een proefplaatsing (werken
met behoud van uitkering). Dat hangt af van de aanwezige kennis.
De werklocatie is AMERSFOORT.

GEVRAAGD WORDT
•
•
•
•
•
•

Mbo+-werk en -denkniveau.
Je bent bekend met het verkoopvak, bij voorkeur met hobby / aquaria.
Je hebt affiniteit met aquaristiek.
Klantgerichtheid en accuraatheid zijn de sleuteleigenschappen.
Je bent nieuwsgierig en leergierig.
Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

GEÏNTERESSEERD?
Neem contact op met je trajectbegeleider om te reageren op de vacature.
Heb je geen trajectbegeleider? Mail dan je CV en motivatiebrief naar
wspregio@amersfoort.nl, ter attentie van Roy Derksen. Vermeld daarbij het
vacaturenummer 27521.
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FACILITAIR MEDEWERKER M/V (8 UUR) NIEUW
Voor een opdrachtgever zijn wij op zoek naar een facilitair medewerker.

WERKZAAMHEDEN
•
•
•
•
•

Facilitaire werkzaamheden, kleine reparaties.
Koffiemachines en disposables bijvullen.
Verantwoordelijk voor juist gebruik van vergaderzalen, parkeerplaatsen,
opslagruimtes en kantoren.
Kantinebenodigdheden bestellen.
Gebreken in het pand signaleren.

TOELICHTING DIENSTVERBAND
•
•
•
•

Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor 8 uur per week.
Een marktconform salaris van €2070 tot €2250 bruto per maand (o.b.v. 40 uur
per week), afhankelijk van jouw (werk)ervaring.
Je werkt iedere woensdag van 08:00 tot 16:30 uur.
De werklocatie is BARNEVELD.

GEVRAAGD WORDT
•
•
•
•

Vmbo-niveau.
Je hebt technisch inzicht en je bent handig.
Je bent zelfstandig en behulpzaam.
Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift.

GEÏNTERESSEERD?
Neem contact op met je trajectbegeleider om te reageren op de vacature.
Heb je geen trajectbegeleider? Mail dan je CV en motivatiebrief naar
wspregio@amersfoort.nl, ter attentie van Cindy van Delden. Vermeld daarbij het
vacaturenummer 4639221.
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KLANTENSERVICEMEDEWERKER ZORGVERVOER M/V (16-32 UUR) NIEUW
Voor een opdrachtgever zijn wij op zoek naar een klantenservicemedewerker voor
zorgvervoer.

WERKZAAMHEDEN
Als klantenservicemedewerker voor dit nieuwe project ben je het eerste aanspreekpunt
voor mensen die vervoer nodig hebben van en naar een zorgverlener. Je plant deze ritten
voor ze in.

TOELICHTING DIENSTVERBAND
•
•
•
•
•
•
•
•

Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor 16 - 32 uur per week.
De werktijden zijn van maandag t/m vrijdag tussen 08:00 en 18:00 uur, en twee
keer per maand op een zaterdag.
Na een opleiding van enkele dagen ga je direct aan de slag.
Het salaris is €12,55 per uur (vanaf 21 jaar).
8% vakantiegeld dat maandelijks wordt uitgekeerd.
25 vakantiedagen (o.b.v. 40 uur per week) die maandelijks worden uitbetaald.
Tegemoetkoming in de reiskosten vanaf 10 km.
De werklocatie is AMERSFOORT.

GEVRAAGD WORDT
•
•
•
•

Mbo-algemeen.
Je bent secuur in je werk.
Je bent communicatief vaardig, geduldig, klantvriendelijk en empathisch
ingesteld.
Goede beheersing van de Nederlandse taal.

GEÏNTERESSEERD?
Neem contact op met je trajectbegeleider om te reageren op de vacature.
Heb je geen trajectbegeleider? Mail dan je CV en motivatiebrief naar
wspregio@amersfoort.nl, ter attentie van Cindy van Delden. Vermeld daarbij het
vacaturenummer 4468521.
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ALGEMEEN MEDEWERKER BAKKERIJ M/V (12-16 UUR) NIEUW
Voor een banketbakkerij in Soest (Soestdijk) zoeken we een algemeen medewerker die
het leuk vindt om hard te werken in een leuk team.

WERKZAAMHEDEN
Je voert de volgende taken uit via een vast rooster:
•
•
•
•
•

Schoonmaken van schappen, rekken, machines in magazijn, bakkerij, winkel en
loods.
De bestelauto wekelijks uitzuigen.
Hand-en-spandiensten in de banketbakkerij.
Een boodschap doen in de winkelstraat.
Het magazijn netjes houden en het fifo-systeem op orde houden.

TOELICHTING DIENSTVERBAND
•
•
•
•

Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor 12 - 16 uur per week.
Je werkt 3 à 4 middagen per week: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van
12:00 tot 16:30 uur.
Er is goede begeleiding op de werkvloer.
De werklocatie is SOEST.

GEVRAAGD WORDT
•
•
•
•

Mbo-2-niveau.
Je bent representatief
Je bent gemotiveerd en vindt het leuk om hard te werken.
Je vindt het niet erg herhalend werk / repeterende taken te doen.

GEÏNTERESSEERD?
Neem contact op met je trajectbegeleider om te reageren op de vacature.
Heb je geen trajectbegeleider? Mail dan je CV en motivatiebrief naar
wspregio@amersfoort.nl, ter attentie van Ingrid Verhoeff. Vermeld daarbij het
vacaturenummer 4481021.
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MEDEWERKER ICT-HELPDESK M/V (16-32 UUR) NIEUW
Voor een school op het gebied van middelbaar beroepsonderwijs (locatie Utrecht), zijn
wij op zoek naar een ICT-helpdeskmedewerker voor de studenten.

WERKZAAMHEDEN
Als ICT-servicedeskmedewerker krijg je binnen jouw werkomgeving vragen met
betrekking tot hardware, zoals laptops, desktops, smartphones en randapparatuur, maar
ook vragen over Office 365, verbindingen, wachtwoorden, documenten en instellingen. Je
helpt de studenten en medewerkers met alle ICT-vragen. Indien nodig verwijs je ze door
naar een andere collega als jij ze niet verder kunt helpen.
•
•
•
•
•

Zelfstandig oplossen van routinematige vragen en incidenten, zoals wachtwoorden
resetten, verbindingen met wifi, instellen van e-mail, etc.
Doorzetten van niet-routinematige vragen en problemen aan medewerkers 2e of
3e lijn of van andere onderdelen van het SSC.
Uitvoeren van logistieke werkzaamheden, zoals het uitleveren van laptops,
preventief onderhoud, etc.
Registreren van vragen en storingsmeldingen in TOPdesk.
Classificeren, oplossen en archiveren van vragen en storingsmeldingen in
TOPdesk.

TOELICHTING DIENSTVERBAND
•
•
•
•
•

Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor 16 - 32 uur per week.
De exacte uren zijn in overleg, verdeeld over minimaal 3 dagen op de Vondellaan
in Utrecht.
Je werkdag start in overleg rond 08:30 uur, pauzes in overleg met begeleider.
Start december 2021.
De werklocatie is UTRECHT.

GEVRAAGD WORDT
•
•
•
•
•

Mbo-3-niveau.
Je bent servicegericht, klantgericht, representatief, zelfstandig, flexibel en een
echte aanpakker.
Je vindt het prettig om volgens vaste procedures en/of werkinstructies te werken.
Je beschikt over enige technische capaciteiten en je hebt affiniteit met ICT.
Je kunt werken in teamverband.

GEÏNTERESSEERD?
Neem contact op met je trajectbegeleider om te reageren op de vacature.
Heb je geen trajectbegeleider? Mail dan je CV en motivatiebrief naar
wspregio@amersfoort.nl, ter attentie van Ingrid Verhoeff. Vermeld daarbij het
vacaturenummer 4536121.
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SUPERMARKTMEDEWERKER M/V (12-20 UUR) NIEUW
Voor een supermarkt in Soest zijn we op zoek naar een medewerker voor in de winkel.

WERKZAAMHEDEN
Voor deze functie moet je het leuk vinden om mensen te helpen en om alles over jouw
producten te weten.

TOELICHTING DIENSTVERBAND
•
•
•

Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor 12 - 20 uur per week.
De werkdagen zijn van maandag t/m vrijdag.
De werklocatie is SOEST.

GEVRAAGD WORDT
•
•
•

Mbo-algemeen.
Je wilt graag ervaring op doen in een supermarkt.
Je bent enthousiast en leergierig.

GEÏNTERESSEERD?
Neem contact op met je trajectbegeleider om te reageren op de vacature.
Heb je geen trajectbegeleider? Mail dan je CV en motivatiebrief naar
wspregio@amersfoort.nl, ter attentie van Dominique van Greevenbroek. Vermeld daarbij
het vacaturenummer 714021.
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SCHOONMAKER (15-20 UUR) M/V
Voor een werkgever zijn wij op zoek naar een schoonmaakmedewerker om een school in
Nijkerk schoon te maken.

WERKZAAMHEDEN
Na schooltijd maak je samen met een collega de lokalen, gangen en toiletgroepen van de
school schoon.

TOELICHTING DIENSTVERBAND
•
•
•
•

Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor 15 - 20 uur per week.
Je werkt van maandag tot en met vrijdag van 16:30 tot 20:00 uur.
De schoolvakanties ben je vrij.
De werklocatie is NIJKERK.

GEVRAAGD WORDT
•
•
•
•

Basisonderwijsniveau.
Het vak als schoonmaker wordt je geleerd.
Het is belangrijk dat je een bewijs van goed gedrag (VOG) kunt overleggen.
Je kan je goed verstaanbaar maken in het Nederlands.

GEÏNTERESSEERD?
Neem contact op met je trajectbegeleider om te reageren op de vacature.
Heb je geen trajectbegeleider? Mail dan je CV en motivatiebrief naar
wspregio@amersfoort.nl, ter attentie van Jeannet Bijker. Vermeld daarbij het
vacaturenummer 3860121.
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BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG BBL M/V (28 UUR)
Als leerling/zij-instromer ben je een begeleider in opleiding (niveau 4). Dit maakt dat je een
verantwoordelijke functie hebt, waar je tegelijkertijd enorm snel ontwikkelt en steeds meer
verantwoordelijkheid krijgt onder begeleiding van collega’s.

WERKZAAMHEDEN
Naast het werken in de praktijk volg je een studie aan het MBO Utrecht. Hier volg je lessen
die passend zijn in jouw ontwikkeling en word je klaargestoomd tot Begeleider C. De mboopleiding Maatschappelijke Zorg en Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg duren beiden
2,5 jaar.
Op de locatie krijg je te maken met een (betekenis)volle agenda, gericht op de verzorging en
begeleiding van mensen tussen de 40 en 70 jaar met een ernstige verstandelijke beperking
i.c.m. een ernstige stoornis in het autistisch spectrum. Dit maakt dat de bewoners intensieve
begeleiding nodig hebben en erg gebaat zijn bij duidelijke structuur en voorspelbaarheid in
het dagelijks leven. De cliënten uiten hun ondersteuningsvraag op verschillende manieren,
waarbij moeilijk verstaanbaar gedrag kan voorkomen. De hulpvraag van de cliënten is hier
erg divers, als begeleider moet je dus goed kunnen inspelen op verschillende zorgvragen en
behoeften.
Vanuit de locatie is 24-uurs begeleiding aanwezig. Zo krijg je te maken met wisselende
diensten, zowel doordeweeks als in het weekend. Vanaf 22:00 uur is er een wakende
nachtdienst die wordt verzorgd door een nachtdienstteam, werkend met een
computergestuurd uitluistersysteem. Verder wordt er gewerkt middels Triple-C, een
behandelmodel voor mensen met een verstandelijke beperking en Moeilijk Verstaanbaar
Gedrag.

TOELICHTING DIENSTVERBAND
•
•
•
•

•

Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor 28 uur per week.
De 28 uur in de week is inclusief vier uur school, de andere vier uur school vindt
plaats in je eigen tijd.
Een contract voor de duur van je opleiding.
De opleidingskosten, boeken en reiskosten worden vergoed.
De werklocatie is WOUDENBERG.

GEVRAAGD WORDT
•
•

•
•

•

Je wilt de opleiding Maatschappelijke Zorg of Begeleider Gehandicaptenzorg (mboniveau 4) volgen.
Om je te kunnen inschrijven bij MBO Utrecht voor de opleiding Maatschappelijke Zorg
of Begeleider Gehandicaptenzorg beschik je minimaal over een diploma lbo, vbo,
vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo, vmbo
gemengde leerweg, een beroepsopleiding/vakopleiding op niveau 2.
Inlevingsvermogen zodat je situaties goed inschat, en creativiteit om dingen op te
lossen.
Je bent flexibel inzetbaar voor dag-/avonddiensten en weekenden.
Voor deze functie is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.

GEÏNTERESSEERD?
Neem contact op met je trajectbegeleider om te reageren op de vacature. Heb je geen
trajectbegeleider? Mail dan je CV en motivatiebrief naar wspregio@amersfoort.nl, ter attentie
van Dominique van Greevenbroek. Vermeld daarbij het vacaturenummer 4411721.
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MEDEWERKER MARKETING & COMMUNICATIE M/V (20 -38 UUR)
Voor een onderwijsinstelling in Amersfoort zijn wij op zoek naar een medewerker
marketing en communicatie. In deze functie heb je een tactische en een operationele rol:
je organiseert, schrijft, bedenkt en creëert. Dit doe je vanuit strategisch perspectief.
Reageren kan vóór 25 november met je CV + motivatiebrief.

WERKZAAMHEDEN
Je richt je in deze functie op de marketing en communicatie voor het merk en de
uitwerking hiervan voor de interne en externe doelgroep van één locatie. Samengevat
zijn jouw taken:
•
•

•

Contact met docenten en leerlingen over interne en externe communicatie, zoals
open dagen of content voor social media.
Online en offline content ontwikkelen. Denk aan leerlingen interviewen, teksten
schrijven, websites bijhouden, externe bureaus aansturen, evenementen
promoten en helpen organiseren. Jij hebt het totaaloverzicht over de marketingen communicatieactiviteiten en je zorgt ervoor dat het past binnen het centrale
marketingplan.
Overleg met management, directie en merkregisseurs. Je bent voor hen een
sparringpartner en je bent er alert op dat de marketingstrategie wordt gevolgd.

TOELICHTING DIENSTVERBAND
•
•
•

Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor 20 - 38 uur per week.
Salaris conform cao, tussen €2658 en €3979 bij een fulltime dienstverband.
De werklocatie is AMERSFOORT.

GEVRAAGD WORDT
•
•
•
•
•
•
•

Een hbo-diploma in bijvoorbeeld marketing, communicatie en media aangevuld
met relevante werkervaring.
Je stelt prioriteiten en je bewaart het overzicht. Je hebt er dan ook geen moeite
mee om op operationeel vlak veel ballen in de lucht te hebben.
Je hebt een hart voor de doelgroep en affiniteit met leerlingen. Ervaring in het
onderwijs is een pre.
Ervaring en handigheid met social media, zoals Facebook business, en basiskennis
van Photoshop en WordPress.
Een vlotte communicatiestijl, waarin je snel relaties opbouwt maar ook grenzen
kunt aangeven.
Je bent enthousiast.
Voor deze functie is een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) vereist.

GEÏNTERESSEERD?
Neem contact op met je trajectbegeleider om te reageren op de vacature.
Heb je geen trajectbegeleider? Mail dan je CV en motivatiebrief naar
wspregio@amersfoort.nl, ter attentie van Dominique van Greevenbroek. Vermeld daarbij
het vacaturenummer 4606621.
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PRINTMONTEURS M/V (32-40 UUR)
Voor een bedrijf dat elektronische en elektrotechnische modules en systemen maakt, zijn
wij voor de afdeling printplaatproductie op zoek naar enthousiaste en secure
printmonteurs. Heb jij hier interesse in of affiniteit mee? Reageer dan snel.

WERKZAAMHEDEN
Je komt te werken op de productievloer binnen een leuk en enthousiast team van
ervaren collega’s. Geen dag is hetzelfde bij dit bedrijf. Er wordt gewerkt aan leuke en
uitdagende projecten.

TOELICHTING DIENSTVERBAND
•
•

Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor 32 - 40 uur per week.
De werklocatie is AMERSFOORT.

GEVRAAGD WORDT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vmbo, Techniek en productie, Elektrotechniek.
Vmbo- of mbo-werk- en denkniveau.
Je hebt ervaring of affiniteit met het (loodvrij) solderen en assembleren van
printplaten binnen een technische productieomgeving.
Ervaring met SMD-componenten is een pre.
IPC-opgeleid is een pre.
Je kunt goed werken vanuit een productiedocumentatiepakket.
Goede communicatieve vaardigheden en een goede beheersing van de
Nederlandse taal.
Je kunt nauwkeurig en zelfstandig werken, maar werkt ook graag in een team.
Je hebt een goede fijne motoriek en technisch inzicht.
Je wil jezelf graag verder ontwikkelen.
Je bent bij voorkeur fulltime beschikbaar, maar minder uren is ook bespreekbaar
(minimaal 32 uur).

GEÏNTERESSEERD?
Neem contact op met je trajectbegeleider om te reageren op de vacature.
Heb je geen trajectbegeleider? Mail dan je CV en motivatiebrief naar
wspregio@amersfoort.nl, ter attentie van Jane de Jonge. Vermeld daarbij het
vacaturenummer 2078221.
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VERKOOPMEDEWERKER M/V (24-32 UUR)
Een tankstation in Leusden biedt een werkplek aan voor werkzoekenden met een
indicatie banenafspraak.

WERKZAAMHEDEN
Als verkoopmedewerker kun je van alles doen: van kassa tot winkelbeheer, van
schoonmaak tot administratie. Veel afwisseling als je dat wilt, maar één duidelijke taak
kan ook. Om je te helpen is er van alles mogelijk: stages, proefdagen en diverse
opleidingen. Onderwerpen als gastvrijheid, verkoop en veiligheid komen hierin aan bod.
Er zijn ook doorgroeimogelijkheden. De werksfeer is familiair te noemen. Goed om te
weten: het tankstation is zeer goed beveiligd!

TOELICHTING DIENSTVERBAND
•
•
•
•
•
•

Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor 24 - 32 uur per week.
Het uurloon is €11,50 bruto.
Je start met een contract van 11 maanden en 2 maanden proeftijd (via cao).
De werktijden liggen tussen 05:30 uur ’s morgens en 23:15 uur ’s avonds.
Uiteindelijk moet je bereid zijn diverse diensten te draaien, maar dit kun je rustig
opbouwen.
Het tankstation is goed bereikbaar met de auto, scooter of fiets.
De werklocatie is LEUSDEN.

GEVRAAGD WORDT
•
•
•
•
•
•
•

Basisonderwijsniveau.
Je bent klantvriendelijk en gastvrij.
Je houdt van aanpakken.
Je blijft rustig als het een keer erg druk is.
Je bent bereid om dag-, avond- en zaterdagdiensten te werken.
Je spreekt uitstekend Nederlands.
Spreek je behalve Nederlands ook een andere taal, dan is dat mooi meegenomen!

GEÏNTERESSEERD?
Neem contact op met je trajectbegeleider om te reageren op de vacature.
Heb je geen trajectbegeleider? Mail dan je CV en motivatiebrief naar
wspregio@amersfoort.nl, ter attentie van Mirjam van de Kemp. Vermeld daarbij het
vacaturenummer 2965821.
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KASSAMEDEWERKER SUPERMARKT M/V (24 UUR)
Voor een supermarkt in het centrum van Amersfoort zijn wij op zoek naar een
gemotiveerde medewerker voor de kassa.

WERKZAAMHEDEN
Ben jij het gezicht van onze winkel en vind je het leuk om onze klanten vriendelijk te
woord te staan aan de kassa? Dan verwelkomen wij je graag als onze nieuwe collega.

TOELICHTING DIENSTVERBAND
•
•
•
•

Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor 24 uur per week.
Je werkt de 24 uur verdeeld over meerdere dagen per week, overdag op maandag
t/m vrijdag. ’s Avonds en in het weekend hoef je niet te werken.
Je start met een proefplaatsing (werken met behoud van uitkering) van twee
maanden.
De werklocatie is AMERSFOORT.

GEVRAAGD WORDT
•
•
•
•
•

Vmbo-niveau.
Je bent een prettig aanspreekpunt voor de klanten.
Je bent altijd vriendelijk en behulpzaam.
Je bent flexibel als je moet bijspringen bij andere afdelingen.
Je behoort tot de doelgroep banenafspraak.

GEÏNTERESSEERD?
Neem contact op met je trajectbegeleider om te reageren op de vacature.
Heb je geen trajectbegeleider? Mail dan je CV en motivatiebrief naar
wspregio@amersfoort.nl, ter attentie van Ingrid Verhoeff. Vermeld daarbij het
vacaturenummer 3554721.
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VULPLOEGMEDEWERKER/KWALITEITSMEDEWERKER M/V (15-20 UUR)
Voor een supermarkt gevestigd in Amersfoort Vathorst zijn wij op zoek naar een
gemotiveerde vulploegmedewerker/kwaliteitsmedewerker.

WERKZAAMHEDEN
Als vulploegmedewerker help je bij het lossen van de vrachtwagens en vul je de
schappen. Je zorgt ervoor dat de winkel er verzorgd uitziet en je helpt klanten als zij een
product niet kunnen vinden. Je doet dit samen met een team. Zo help je elkaar en is het
iedere dag weer gezellig.
Als kwaliteitsmedewerker zorg jij er samen met je collega’s voor dat het op alle
afdelingen van de winkel schoon en veilig is. Niet alleen voor klanten, maar ook voor het
personeel dat er werkt. Want hygiëne heeft de hoogste prioriteit in deze supermarkt en
als kwaliteitsmedewerker ben jij hier verantwoordelijk voor. Jij zorgt ervoor dat alle
regels en kwaliteitsvoorschriften worden nageleefd. Hiervoor controleer je de koelingen,
loop je alle processen rondom hygiëne na, en je houdt de winkel en personeelsruimten
schoon.

TOELICHTING DIENSTVERBAND
•
•

Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor 15 - 20 uur per week.
De werklocatie is AMERSFOORT.

GEVRAAGD WORDT
•
•
•
•

Mbo-2-niveau.
Je bent een aanpakker.
Je vindt het leuk om in teamverband te werken en klanten tevreden te houden.
Je behoort tot de doelgroep banenafspraak en staat ingeschreven in het
doelgroepregister.

GEÏNTERESSEERD?
Neem contact op met je trajectbegeleider om te reageren op de vacature.
Heb je geen trajectbegeleider? Mail dan je CV en motivatiebrief naar
wspregio@amersfoort.nl, ter attentie van Ingrid Verhoeff. Vermeld daarbij het
vacaturenummer 4029021.
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VULPLOEGMEDEWERKER M/V (20-25 UUR)
Voor een supermarkt in het centrum van Amersfoort zijn wij op zoek naar een
vulploegmedewerker voor overdag.

WERKZAAMHEDEN
Je vult overdag de winkelschappen met acties.

TOELICHTING DIENSTVERBAND
•
•
•

Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor 20 - 25 uur per week.
De werktijden zijn van 12:00 tot 17:00 uur met een uitloop naar 18:00 uur.
De werklocatie is AMERSFOORT.

GEVRAAGD WORDT
•
•
•
•
•

Mbo-2-niveau.
Je bent gemotiveerd.
Je vindt het leuk om in een supermarkt te werken.
Je bent overdag beschikbaar, in de middag.
Je behoort tot de Doelgroep Banenafspraak.

GEÏNTERESSEERD?
Neem contact op met je trajectbegeleider om te reageren op de vacature.
Heb je geen trajectbegeleider? Mail dan je CV en motivatiebrief naar
wspregio@amersfoort.nl, ter attentie van Ingrid Verhoeff. Vermeld daarbij het
vacaturenummer 4298821.
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KWALITEITSMEDEWERKER SUPERMARKT M/V (20-24 UUR)
Voor een supermarkt in Leusden zijn wij op zoek naar een gemotiveerde
winkelmedewerker.

WERKZAAMHEDEN
•
•
•
•
•

De vloeren schrobben.
Vrachtwagens lossen.
Vracht splitsen.
Winkelwagens halen.
Emballage.

TOELICHTING DIENSTVERBAND
•
•
•

Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor 20 - 24 uur per week.
Je bent overdag beschikbaar.
De werklocatie is LEUSDEN.

GEVRAAGD WORDT
•
•
•

Mbo-2-niveau.
Je vindt het leuk om in een supermarkt te werken.
Je houdt van afwisselende taken.

GEÏNTERESSEERD?
Neem contact op met je trajectbegeleider om te reageren op de vacature.
Heb je geen trajectbegeleider? Mail dan je CV en motivatiebrief naar
wspregio@amersfoort.nl, ter attentie van Ingrid Verhoeff. Vermeld daarbij het
vacaturenummer 4299321.
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MEDEWERKER TECHNISCHE DIENST M/V (32-38 UUR)
Voor een semi-industriële bakkerij waar verschillende soorten brood en koek worden
gemaakt, zijn wij op zoek naar een medewerker technische dienst.

WERKZAAMHEDEN
Quote Ab, Medewerker Technische Dienst: “De ene keer ben je aan het lassen, de andere
keer ben je met tandwielen en kettingen bezig en een volgende keer met onderhoud aan
een hetelucht-rotatie-oven. Die diversiteit maakt het juist zo leuk!”
Dat klinkt goed, hè? Die afwisseling. Dit ga je nog meer doen:
•

•
•

•

Met een kop koffie in de hand loop je naar de locatieverantwoordelijke. Jullie
praten even bij en inventariseren samen de technische problemen en storingen.
Deze prioriteer je naar eigen inzicht. Je krijgt veel ruimte om je eigen dagen in te
delen.
Net als je aan de slag wil gaan met de eerste klus op je planning, belt er een
collega: ze krijgt de nieuwe machine niet aan de praat. Jij gaat snel even op de
andere locatie kijken, want de productie mag niet in gevaar komen.
Je bent verantwoordelijk voor het complete onderhoud van het machinepark van
de bakkerij. Een heel veelzijdige baan dus! Daarom is het belangrijk dat je
technisch inzicht hebt en het leuk vindt om dingen uit te zoeken. Vandaag sta je
te lassen en morgen ben je bezig met een besturingskast.
Weet je het even niet of zou je bij een klus wel een paar extra handen kunnen
gebruiken? Dan is er altijd een collega beschikbaar voor ruggenspraak: samen
komen jullie er wel uit.

TOELICHTING DIENSTVERBAND
•
•
•
•

Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor 32 - 38 uur per week.
De werktijden zijn van maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 16:00 uur. Twee keer
per maand werk je op de zaterdagochtend van 7:00 tot 12:00 uur (hier krijg je
extra voor betaald).
Je salaris is afhankelijk van je leeftijd, ervaring en opleiding.
De werklocatie is BUNSCHOTEN-SPAKENBURG.

GEVRAAGD WORDT
•
•

Op je opleiding heb je alles geleerd over elektrotechniek en je hebt eerder een
soortgelijke functie gehad. Je hebt dus echt wel een idee bij wat we van je
verwachten als technisch medewerker.
Maar… wat nog belangrijker is dan jouw opleiding en werkervaring is je instelling.

GEÏNTERESSEERD?
Neem contact op met je trajectbegeleider om te reageren op de vacature.
Heb je geen trajectbegeleider? Mail dan je CV en motivatiebrief naar
wspregio@amersfoort.nl, ter attentie van Edwin van Dijk. Vermeld daarbij het
vacaturenummer 4362021.
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MACHINE-OPERATOR / COUVERTEERDER M/V (32-40 UUR)
Voor een werkgever zijn wij op zoek naar een machine-operator/couverteerder. De
werkgever is een snel groeiende organisatie, die met innovatieve oplossingen de
klantencommunicatie van grote organisaties verzorgt.

WERKZAAMHEDEN
Couverteren is het handmatig of machinaal vullen van een envelop met een inhoud van
diverse samenstelling. Hierbij kun je denken aan brieven, rekeningoverzichten,
acceptgirokaarten, enzovoort, al dan niet voorzien van bijlagen of gimmicks.
Voor het machinale couverteerproces wordt gebruik gemaakt van moderne
computergestuurde machines. Als machineoperator/couverteerder bedien je
verschillende van dergelijke machines, stel je ze in en verzorg je klein onderhoud. Je
voert tevens de kwaliteitscontroles uit.
Het is een afwisselende baan met veel ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden.

TOELICHTING DIENSTVERBAND
•
•
•

•
•

Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor 32 - 40 uur per week.
Er wordt gewerkt in een twee-ploegendienst, van 06:00 tot 14:30 uur en van
12:00 tot 20:30 uur.
Alle sollicitanten die uitgenodigd worden zullen een test maken waarin de
drijfveren duidelijk naar voren komen. Dit heeft een doorslaggevende factor
m.b.t. het vervolg. De uitkomst zal in een rapport gepresenteerd en besproken
worden. Er wordt dus gekeken naar wat bij de kandidaat past.
Een goede werksfeer waar hard werken en plezier maken hand-in-hand gaan,
zoals een leuke vrijdagmiddagborrel.
De werklocatie is AMERSFOORT.

GEVRAAGD WORDT
•
•
•
•
•

Mbo-werk- en -denkniveau (schoolverlaters worden ook van harte uitgenodigd om
te solliciteren!).
Je bent resultaatgericht en stressbestendig.
Je hebt een flexibele instelling.
Je hebt voldoende kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
Je hebt technisch inzicht en bent niet bang voor een computerscherm.

GEÏNTERESSEERD?
Neem contact op met je trajectbegeleider om te reageren op de vacature.
Heb je geen trajectbegeleider? Mail dan je CV en motivatiebrief naar
wspregio@amersfoort.nl, ter attentie van Edwin van Dijk. Vermeld daarbij het
vacaturenummer 5916316.
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BIJRIJDER (40 UUR) M/V
Voor een groothandel in horecaproducten zijn wij op zoek naar een bijrijder.

WERKZAAMHEDEN
De chauffeurs leveren de bestelde producten af bij de klanten van de groothandel. Deze
goederen moeten soms in de keuken worden gebracht, soms in de kelder en soms ook
op zolder. Als bijrijder assisteer je de chauffeur met alle voorkomende werkzaamheden.

TOELICHTING DIENSTVERBAND
•
•
•

Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor 40 uur per week.
Mocht je de potentie hebben, dan kan je doorgroeien naar de functie van
chauffeur.
De werkgever is gevestigd in NIJKERK maar de werklocatie is HEEL NEDERLAND.

GEVRAAGD WORDT
•
•
•
•
•
•

Vmbo-niveau.
Je neemt initiatief, denkt na bij wat je doet en werkt snel maar zorgvuldig.
Je bent collegiaal.
Je bent flexibel inzetbaar.
Als je een rijbewijs B hebt, is dit een pre.
Je beschikt over goede mondelinge en goede schriftelijke taalvaardigheid in het
Nederlands.

GEÏNTERESSEERD?
Neem contact op met je trajectbegeleider om te reageren op de vacature.
Heb je geen trajectbegeleider? Mail dan je CV en motivatiebrief naar
wspregio@amersfoort.nl, ter attentie van Edwin van Dijk. Vermeld daarbij het
vacaturenummer 2599519.
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HORECAMEDEWERKER ZWEMBAD M/V (18 -22 UUR)
Vind jij het leuk om een bijdrage te leveren aan een leuke dag uit? Dan kan dat als
horecamedewerker bij het zwembad in Leusden.

WERKZAAMHEDEN
Aan jou de taak om de gasten/bezoekers te bedienen. Dit kan een patatje zijn, een
broodje, snoepjes of koffie/thee. Ook worden er veel kinderfeestjes gegeven. Jij zorgt
ervoor dat dit een dag is om niet snel te vergeten.
•
•
•

Bestellingen opnemen.
Hapjes, drankjes en snacks verzorgen en serveren.
De horecagelegenheid netjes en schoon houden.

TOELICHTING DIENSTVERBAND
•
•
•
•
•

Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor 18 - 22 uur per week.
Het salaris ligt tussen de € 1.799,94 en € 2.126,75 (schaal 2, conform cao
zwembaden) o.b.v. 38 uur.
Een gevarieerde baan in een sportieve omgeving.
Een aantrekkelijke pensioensregeling bij het Pensioenfonds Recreatie.
De werklocatie is LEUSDEN.

GEVRAAGD WORDT
•
•
•

Vmbo-niveau.
Je bent een sociaal en klantgericht persoon.
Je vindt het leuk om de bezoekers te helpen en bij te dragen aan een leuke dag.

GEÏNTERESSEERD?
Neem contact op met je trajectbegeleider om te reageren op de vacature.
Heb je geen trajectbegeleider? Mail dan je CV en motivatiebrief naar
wspregio@amersfoort.nl, ter attentie van Edwin van Dijk. Vermeld daarbij het
vacaturenummer 4021221.
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RESTAURANTMEDEWERKER M/V (20 -40 UUR)
Wil jij werken in het leukste en gezelligste restaurant van Amersfoort? Wij hebben per
direct ervaren collega’s in de bediening nodig.

OVER DE WERKGEVER
Het restaurant ligt bovenop de Amersfoortse Berg, midden in het groen. Wij vinden het
belangrijk om naar onze gasten het ‘joie de vivre’-gevoel uit te stralen. Dat betekent dat
je kunt genieten van een salade met spa rood of urenlang kunt dineren en met de taxi
naar huis gaan. Of je nu in driedelig kostuum komt lunchen, met je schoonmoeder komt
borrelen of als twintiger je eerste date beleeft: iedereen moet zich welkom voelen!
Het team bestaat uit een hechte club mensen die in het restaurant én in de keuken
intensief samenwerken en er zo voor zorgen dat de gasten een geweldige avond uit
hebben, dat ze genieten van heerlijke smaaksensaties en geadviseerd worden over
bijpassende wijntjes. De gasten gaan met een grote glimlach naar huis. :-)

WERKZAAMHEDEN
Je bent een belangrijke spil in het team! We zoeken spontane, energieke, vrolijke
collega’s. Met jouw gastvrije uitstraling word je in het restaurant verantwoordelijk voor
o.a. het ontvangen van de gasten, het opnemen van de bestellingen en het uitserveren
van dranken en gerechten. Ook adviseer je de gasten als ze vragen hebben omtrent de
kaart. Kortom, jij zorgt dat de gasten een onvergetelijke avond hebben.
Naast werken in het restaurant kunnen we je hulp ook gebruiken op cateringen en grote
evenementen zoals Proef Amersfoort, de jaarlijkse Haringparty, wijnproeverijen van onze
wijngaard in Frankrijk, Soiree Deluxe en ons pop-up restaurant.

TOELICHTING DIENSTVERBAND
•
•
•

Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor 20 - 40 uur per week.
De werktijden zijn in overleg.
De werklocatie is AMERSFOORT.

GEVRAAGD WORDT
•
•
•
•

Basisonderwijsniveau.
Het hebben van een rijbewijs is een pre.
Je bent klant- en servicegericht.
Goede zin!

GEÏNTERESSEERD?
Neem contact op met je trajectbegeleider om te reageren op de vacature.
Heb je geen trajectbegeleider? Mail dan je CV en motivatiebrief naar
wspregio@amersfoort.nl, ter attentie van Edwin van Dijk. Vermeld daarbij het
vacaturenummer 4042021.
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KEUKENMEDEWERKER M/V (20-40 UUR)
Ben jij enthousiast, een aanpakker en wil jij graag leren (wat ook naast je studie
mogelijk is)? Dat kan bij dit restaurant in de keuken. Als keukenmedewerker ben jij een
belangrijke schakel in het restaurant. Veel van de gerechten komen langs jou voordat ze
uitgeserveerd worden.

WERKZAAMHEDEN
Jij wordt uiteindelijk verantwoordelijk voor het goed (voor)bereiden van de gerechten. Na
afloop zorg je er samen met je collega’s voor dat je werkplek brandschoon is, zodat jullie
de volgende dag weer fris kunnen beginnen.
Je zorgt er samen met jouw keukenteam voor dat de gasten met een heerlijk gevoel naar
huis gaan en dat zij aan hun vrienden en familie vertellen hoe lekker en leuk het was. ;-)

TOELICHTING DIENSTVERBAND
•
•
•

Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor 20 - 40 uur per week.
We bieden jou een te gekke job in een hecht team. Meerdere keren per jaar zijn
er (buitenlandse) tripjes naar (wijn)leveranciers en uiteraard ga jij dan ook mee!
Goed voor het teamverband.
De werklocatie is AMERSFOORT.

GEVRAAGD WORDT
•
•
•
•

Vmbo-niveau.
Ervaring in de keuken is fijn, maar heb je dat niet, dan willen wij je het graag
leren!
Je bent een gemotiveerde, enthousiaste en gedreven collega die van aanpakken
houdt.
Jij weet je hoofd koel te houden, ook op de spitsmomenten.

GEÏNTERESSEERD?
Neem contact op met je trajectbegeleider om te reageren op de vacature.
Heb je geen trajectbegeleider? Mail dan je CV en motivatiebrief naar
wspregio@amersfoort.nl, ter attentie van Edwin van Dijk. Vermeld daarbij het
vacaturenummer 4042621.
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PRODUCTIEMEDEWERKER STOLLEN M/V (38-40 UUR)
Voor een opdrachtgever zijn wij op zoek naar productiemedewerkers die bij een
bakkersbedrijf stollen gaan maken en inpakken.

WERKZAAMHEDEN
Als je binnenkomt ruikt het al heerlijk! Je staat met de rest van de productiemedewerkers van die dag klaar bij afdeling. Iedereen heeft zo zijn eigen taak, die je
gedurende de dag afwisselt.
Je begint met het deeg vouwen, jouw collega verzorgt de inhoud. Daarna zorgt een
andere collega ervoor dat de stollen juist over de band richting de oven gaan. Even met
pauze, een lekker vers broodje mag dan natuurlijk niet ontbreken! Daarna begin je met
het van de band halen van de stollen die niet helemaal mooi gelukt zijn, waarna je
wisselt met de collega die de stollen in de dozen legt.
Snel weer door, nu sta je een tijdje bij het inleggen van de zakjes suiker. Tussendoor
maak je een praatje met je collega’s. Als je nog een aantal andere taken hebt gedaan, is
het werk voor die dag alweer klaar. Het werk is afwisselend, maar wel werk aan de
lopende band.

TOELICHTING DIENSTVERBAND
•
•
•
•
•
•

Het betreft een dienstverband voor de duur van het project, voor 38 - 40 uur per
week.
Het gaat in principe om een tijdelijke baan, van week 40 (4 oktober) tot kerst
2021. Het is mogelijk dat je na deze periode bij de werkgever kan blijven werken.
Er wordt gewerkt in ploegendiensten (7:00-15:00 / 15:00-23:00 / 23:00-07:00).
Je kan zelf aangeven wanneer je wilt werken, dus dat kan in de ochtend, middag
of avond. Of gewoon rouleren.
Het bruto uurloon is €10,95 bruto per uur exclusief toeslagen.
Na 18:00 uur geldt er een toeslag van 34% op het salaris. Tussen 24:00 uur en
04:00 uur is de toeslag 37%.
De werklocatie is BUNSCHOTEN-SPAKENBURG.

GEVRAAGD WORDT
•
•
•
•

Basisonderwijsniveau.
Ervaring is niet vereist. Wel zoeken we gemotiveerde mensen en vragen we om
twee referenties van eerdere werkgevers.
Eigen vervoer (bij voorkeur een auto) is een eis.
Lang staan is geen probleem voor jou.

GEÏNTERESSEERD?
Neem contact op met je trajectbegeleider om te reageren op de vacature.
Heb je geen trajectbegeleider? Mail dan je CV en motivatiebrief naar
wspregio@amersfoort.nl, ter attentie van Edwin van Dijk. Vermeld daarbij het
vacaturenummer 4110217.
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PRODUCTIEMEDEWERKER M/V (20 -40 UUR)
Dit bedrijf in Nijkerk levert prefab wapeningsconstructies, geknipt en gebogen wapening
en betonstaal- en bouwstaalnetten. Voor een nieuw project zoeken zij een
productiemedewerker.

WERKZAAMHEDEN
Als productiemedewerker ben je verantwoordelijk voor het maken van een ring waarin
een veer gelast moet worden met een puntlasmachine. Dit is goed te leren. Een mal
helpt erbij, zodat je elke keer het juiste doet.
Kortom: jij zorgt ervoor dat alle samenstellingen juist gemaakt zijn.

TOELICHTING DIENSTVERBAND
•
•
•
•
•

Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor 20 - 40 uur per week.
Gegarandeerd 40 uur per week met als doel: lange termijn en een vast contract.
Deze functie is ook voor 20 uur per week in te vullen.
Een stabiel inkomen.
Je wordt goed begeleid, zodat je het werk goed kan uitvoeren.
Mooie werkgever waar ze met een kleine groep hele mooie dingen maken.

GEVRAAGD WORDT
•
•
•
•

Basisonderwijsniveau.
Je bent niet bang om je handen vies te maken.
Je vindt het niet erg om de hele dag hetzelfde te doen.
Goede zin, want gezelligheid is ook belangrijk.

GEÏNTERESSEERD?
Neem contact op met je trajectbegeleider om te reageren op de vacature.
Heb je geen trajectbegeleider? Mail dan je CV en motivatiebrief naar
wspregio@amersfoort.nl, ter attentie van Edwin van Dijk. Vermeld daarbij het
vacaturenummer 2230821.
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MEDEWERKER RESTAURANT M/V (10-40 UUR)
Voor een restaurant in Soesterberg zijn wij op zoek naar medewerkers. Wij kijken naar
wat jij kan. De begeleiding wordt geboden, dus als jij een doelgroepindicatie hebt, komen
we graag in contact.

WERKZAAMHEDEN
Het restaurant heeft een terras, BBQ, huifkar en high tea, dus er is genoeg te doen. Met
de kandidaat en de eigenaresse wordt gekeken wat het beste past, ook qua uren.

TOELICHTING DIENSTVERBAND
•
•

Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor 10 - 40 uur per week.
De werklocatie is SOESTERBERG.

GEVRAAGD WORDT
•

Basisonderwijsniveau.

GEÏNTERESSEERD?
Neem contact op met je trajectbegeleider om te reageren op de vacature.
Heb je geen trajectbegeleider? Mail dan je CV en motivatiebrief naar
wspregio@amersfoort.nl, ter attentie van Edwin van Dijk. Vermeld daarbij het
vacaturenummer 2381221.
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KASSAMEDEWERKER SUPERMARKT M/V (15-30 UUR)
Voor een supermarkt in Leusden zijn er voor Wajong-kandidaten functies beschikbaar,
namelijk vakkenvuller (15-20 uur) en kassamedewerker (24-30 uur).

WERKZAAMHEDEN
•
•
•

Producten verkopen en de voorraad in de schappen aanvullen.
De winkel schoonmaken en netjes houden.
Kassawerkzaamheden.

TOELICHTING DIENSTVERBAND
•
•
•

Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor 15 - 30 uur per week.
Salaris conform cao.
De werklocatie is LEUSDEN.

GEVRAAGD WORDT
•
•
•
•
•

Mbo-2-niveau.
Je valt onder de banenafspraak (Wajong, doelgroepregistratie).
Je woont in Leusden.
Je kunt werken in teamverband.
Je bent beschikbaar tussen de 15 en 30 uur.

GEÏNTERESSEERD?
Neem contact op met je trajectbegeleider om te reageren op de vacature.
Heb je geen trajectbegeleider? Mail dan je CV en motivatiebrief naar
wspregio@amersfoort.nl, ter attentie van Dominique van Greevenbroek. Vermeld daarbij
het vacaturenummer 4091821.
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TRAINEESHIP UWV/SVB M/V (24 -38 UUR)
Ben jij net (of bijna) klaar met je bachelor of master? Wil jij het beste uit jezelf halen en
durf jij verschil te maken? UWV biedt jou de kans op een uniek traineeship! Op 1 februari
2022 start de volgende UWV Traineepool.

WERKZAAMHEDEN
Omstreeks 1 februari start het traineeship bij UWV Traineepool, dé plek waar jij jezelf, je
kennis en je vaardigheden professioneel kunt ontwikkelen binnen een grote organisatie.
Met zo’n 130 verschillende traineeplekken door het hele land biedt de UWV Traineepool
volop kansen voor iedereen. Zo komt de ene trainee bijvoorbeeld terecht op een
financiële afdeling op het hoofdkantoor in Amsterdam, terwijl de andere juist in de regio
aan de slag gaat om werkzoekenden te helpen met het vinden van een baan. Ook dit jaar
werken we samen met de Sociale Verzekeringsbank (SVB), waar we ook circa 10
traineeplekken aanbieden. Wie op welke werkplek gaat werken, bepalen we samen.
Daarbij houden we rekening met jouw voorkeuren en interesses.
Na een oriëntatie- en inwerkperiode, waarin je kennismaakt met UWV en SVB, ga je als
trainee aan de slag met je eigen traineeopdracht. Daarnaast werk je mee met het team
waarin je geplaatst bent en maak je werk van je eigen ontwikkeling. Ga er vol voor,
neem initiatief, en laat zien wie jij bent! Zo haal je alles uit jouw traineeship en bouw je
mooie ervaringen en herinneringen op om de volgende stap in je carrière vorm te geven
binnen of buiten UWV/SVB.

TOELICHTING DIENSTVERBAND
•
•
•
•
•

Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor 24 - 38 uur per week.
Bruto maandsalaris van €2237,50 per maand o.b.v. 36 uur.
NS-Businesscard.
(Loopbaan)coaching en begeleiding op maat gedurende het jaar.
De werklocatie is LANDELIJK.

GEVRAAGD WORDT
•
•
•
•
•

Hbo/bachelor.
Je hebt korter dan 2 jaar geleden en vóór 15 januari 2022 je bachelor of master
behaald.
Je beschikt over uitstekende mondelinge en uitstekende schriftelijke
taalvaardigheid in het Nederlands.
Je wil je kennis en energie inzetten voor de sociale zekerheid en ontdekken hoe
het is om bij één van de grootste werkgevers van Nederland te werken.
Je bent ambitieus en maatschappelijk betrokken.

GEÏNTERESSEERD?
Neem contact op met je trajectbegeleider om te reageren op de vacature.
Heb je geen trajectbegeleider? Mail dan je CV en motivatiebrief naar
wspregio@amersfoort.nl, ter attentie van Najat Ahmiane. Vermeld daarbij het
vacaturenummer 4104721.
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VACATURES REGIO AMERSFOORT – LINKEDIN-GROEP

Word lid van de LinkedIn-groep “Vacatures regio Amersfoort” voor meer interessante
vacatures.
Via deze link komt u direct bij de groep uit: Vacatures regio Amersfoort
Of typ het volgende adres in in uw internetbrowser: www.linkedin.com/groups/8490949
Vervolgens:
Stap 1:
Stap 2:
Stap 3:

Geef aan dat u lid wilt worden van de groep.
Zodra de beheerder van de groep u lid heeft gemaakt, kunt u aan de slag!
Bekijk de geplaatste vacatures en sollicitatietips, ga netwerken met andere
leden van de groep en plaats zelf discussies en vacatures.

Mocht u nog niet op LinkedIn geregistreerd staan, dan kunt u een profiel aanmaken via
www.linkedin.com.

Bronvermelding afbeeldingen voorkant
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Michael Gaida
cottonbro
(jarmoluk (pixabay.com)
(pexels.com)
pixabay.com)
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Andrea Piacquadio
Binyamin Mellish
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