VACATUREKRANT
BANENAFSPRAAK
Week 35 | 2022

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
MEDEWERKER BEDIENING (20 – 40 UUR)
Werken bij het Bergpaviljoen!
Wil jij werken in het leukste en gezelligste restaurant van Amersfoort? Wij hebben per
direct ervaren collega's in de bediening nodig.

WERKZAAMHEDEN
In de bediening bezorg je onze gasten een welkome tijd in ons restaurant of op ons
terras. Je neemt bestellingen op en brengt de gasten hun drankje of gerecht met een
glimlach. Verder doe je alle andere werkzaamheden die bij een functie in de bediening
kunnen horen.

TOELICHTING DIENSTVERBAND
•
•
•

Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor 20 – 40 uur.
De werklocatie is AMERSFOORT.
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 teamgevoel!

GEVRAAGD WORDT
•
•
•

Basisonderwijs niveau.
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 Cindy van Delden. Vermeld daarbij het
vacaturenummer 2860822.
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FASTFOOD MEDEWERKER (16 – 40 UUR) NIEUW
Voor een Fastfood restaurant in Amersfoort Noord en de Wieken zijn we op zoek naar
allround medewerkers.

WERKZAAMHEDEN
Je werkt achter de kassa (McDrive) of in de keuken.
Je neemt bestellingen op bij de McDrive.

TOELICHTING DIENSTVERBAND
•
•
•
•
•

Het betreft een flexibel, tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor minimaal 16
uur.
De werklocatie is AMERSFOORT.
Werken tijdens of juist buiten de schooltijden, alleen de avonden of alleen in de
weekenden is een mogelijkheid.
Je ontvangt geen reiskostenvergoeding.
Op de werkvloer houden collega’s zich aan de afgesproken maatregelen met
betrekking tot Corona.

GEVRAAGD WORDT
•
•
•
•
•
•

Woonachtig in omgeving Amersfoort ivm GEEN reiskostenvergoeding.
Ervaring in de horeca of in de detailhandel.
Klantvriendelijk en servicegericht.
Collegiaal.
Enthousiast.
Verzorgd uiterlijk.

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 2941022.
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CHAUFFEUR-BEZORGER POST (25 – 32 UUR) NIEUW
Ben jij die allround chauffeur / postbezorger die op de fiets in de wijk de post bezorgt EN
die pakketjes naar verzamelpunten brengt? Dan is deze werkgever op zoek naar jou!

WERKZAAMHEDEN
Alle pakketjes dienen netjes en op tijd bij de hubs en klanten thuis worden afgeleverd. Je
werkt efficiënt, zodat er geen tijd verloren gaat. Bij klanten zorg je ervoor dat iedere
zending correct afgehandeld wordt en je bent altijd klantvriendelijk.
Als bezorger zorg je ervoor dat de post netjes en in de juiste brievenbus beland.

TOELICHTING DIENSTVERBAND
•
•
•
•

Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor 25 – 32 uur per week.
CAO.
Werktijden tussen 8.00 en 22.00 uur (chauffeur in de middag/avond, bezorging
post ochtend/middag)
De werklocatie is AMERSFOORT.

GEVRAAGD WORDT
•
•
•
•
•
•
•

Beschikbaar van maandag t/m zaterdag.
Een enthousiaste en klantvriendelijke aanpakker die goed kan communiceren.
Flexibele instelling (werktijden chauffeur zijn anders dan werktijden bezorgen per
fiets)
Het indienen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) is vereist.
Ervaring met het rijden met een bestelbus.
In het bezit van een rijbewijs B.
Goede mondelinge en 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 Jurn van Middelaar. Vermeld daarbij het
vacaturenummer 2604122.
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POSTBEZORGERS M/V (16-36 UUR)
Voor een postbedrijf in Amersfoort zijn we op zoek naar postbezorgers.

WERKZAAMHEDEN
Je zorgt dat de geadresseerde en ongeadresseerde post wordt bezorgd bij de burgers
van Amersfoort. Dit gebeurt per fiets en op de dagen dinsdag t/m zaterdag tussen
8.00 - 17.00 uur. Je wordt goed ingewerkt en begeleid.

TOELICHTING DIENSTVERBAND
•
•
•
•
•
•
•

Er wordt gewerkt met 2 maanden behoud van uitkering voordat het
arbeidscontract ingaat. Beloning tijdens contract volgens WML.
Het betreft een oproepcontract dienstverband voor 10 - 30 uur per week.
Het uurloon ligt op: €10,93 per uur exclusief vakantiegeld.
Het aantal uren en jouw werkdagen zijn in overleg.
Je bent minimaal 16 tot maximaal 28-36 uur beschikbaar.
In deze periode wordt goed ingewerkt en de uren & taken zorgvuldig opgebouwd
om te zien wat (maximaal) haalbaar is naar vermogen.
De werklocatie is AMERSFOORT.

GEVRAAGD WORDT
•
•
•
•
•
•
•

MBO-1 niveau.
Je bent zorgvuldig in je werk.
Je kunt goed tellen, je bent nauwkeurig en vindt het leuk nieuwe taken te leren.
Je werkt graag buiten en kunt goed fietsen.
Je kan de hele dag post bezorgen, lopend en op de fiets.
Voor deze vacature is een VOG vereist. Je woont in Amersfoort.
Je beschikt over redelijke mondelinge 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 Jurn van Middelaar. Vermeld daarbij het
vacaturenummer 1261922.
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KASSAMEDEWERKER SUPERMARKT (15 - 20 UUR)
Als caissière bij deze supermarkt ben je het visitekaartje van de winkel. Je bent de
laatste persoon die de klant ziet, dus je zorgt ervoor dat het afrekenen snel en zorgvuldig
verloopt en dat de klanten met een goed gevoel de winkel uitgaan.

TOELICHTING DIENSTVERBAND
•
•
•

Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor 15 - 20 uur per week.
De werklocatie is SOEST.
Salaris conform CAO supermarkt.

GEVRAAGD WORDT
•
•
•
•
•

Mbo-algemeen.
Je bent minimaal 16 jaar.
Beschikbaar voor 15-20 uur per week.
Je vindt het leuk om in contact te zijn met mensen.
Je komt graag op tijd.

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 2143822.
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SUPERMARKT MEDEWERKER (8 – 20 UUR)
Voor een supermarkt gevestigd aan de Leusderweg in Amersfoort zoeken wij een
gemotiveerde Vulploegmedewerker/Kwaliteitsmedewerker.

WERKZAAMHEDEN
Als vulploegmedewerker help je o.a. 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. Dit doe je samen met jouw team. Zo help je elkaar en is het
iedere dag weer gezellig.

TOELICHTING DIENSTVERBAND
•
•
•
•
•

Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor 8 - 20 uur per week.
Je bepaalt in overleg met de manager hoeveel uren je werkt.
Salaris conform CAO.
Jobcoaching vanuit werkgever mogelijk.
De werklocatie is AMERSFOORT.

GEVRAAGD WORDT
•
•
•
•

MBO-2 niveau.
Voor deze functie moet je een aanpakker zijn.
Je vindt het leuk om in teamverband te werken en klanten tevreden te houden.
Je behoort tot de Doelgroep Banenafspraak en je 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 Dominique van Greevenbroek. Vermeld daarbij
het vacaturenummer 1781622.
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SCHOONMAAK MEDEWERKER (6 – 24 UUR)
Voor meerdere locaties in de omgeving van Amersfoort zijn we op zoek naar schoonmaak
medewerkers voor het schoonmaken van kantoorruimtes of lokalen.

WERKZAAMHEDEN
Je voert algemene schoonmaakwerkzaamheden uit, waaronder het schoonmaken van
kantoorruimtes, klaslokalen/trainingsruimtes, pantry’s en toiletruimtes.

TOELICHTING DIENSTVERBAND
•
•

Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor 6 - 24 uur per week.
De werklocatie is AMERSFOORT.

GEVRAAGD WORDT
•
•
•

Basisonderwijsniveau.
Fysiek in orde.
In bezit van eigen vervoer.

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 1873222.
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WERKEN IN DE HORECA (10-40 UUR)
Voor een eethuis in Soesterberg zijn we op zoek naar een horecamedewerker.

WERKZAAMHEDEN
De werkgever kijkt naar wat jij kan. De begeleiding wordt geboden, dus als jij een
doelgroep toekenning hebt komen we graag in contact.

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 Cindy van Delden. Vermeld daarbij het
vacaturenummer 2381221.
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LEERWERKTRAJECT MEDEWERKER CONTACTCENTER (20 – 25 UUR)
KPN start in de loop van september een leer-/werktraject voor een groep van 8 tot 10
mensen met een arbeidsbeperking in het Customer Contact Center van KPN in
Amersfoort.
In een jaar tijd wordt je door Ocaro opgeleid tot medewerker Contact Center op MBO-3
niveau. Het is daarna zelfs mogelijk om door te leren en je op te werken naar MBO-4
niveau.
Gedurende de opleidingsperiode is een jobcoach beschikbaar die jou kan
begeleiden/ondersteunen in jouw leerproces.

WERKZAAMHEDEN
Je bent vanaf dag 1 aan het werk op het Contact Center. Je zult starten met het nabellen
van KPN klanten die glasvezel hebben “gekregen”. Naar mate jouw opleiding vordert
zullen de werkzaamheden meer inhoudelijk en uitgebreider worden.

TOELICHTING DIENSTVERBAND
•
•
•
•

Gaat om een leerwerktraject voor alle doelgroepen, dus ook voor kandidaten
vanuit de doelgroepen Wajong, banenafspraak en WIA/WGA.
Het is mogelijk om 20 uur per week te starten of 25 uur per week.
De werklocatie is AMERSFOORT.
Iedere week tijdens je opleidingsperiode van 1 jaar wordt een dag of dagdeel
opleiding gegeven. Hiervoor dien je op werkdagen (maandag t/m vrijdag) tussen
08:30 en 17:30 uur beschikbaar te zijn.

GEVRAAGD WORDT
•
•
•
•
•

Mbo-niveau algemeen.
Je hebt minimaal denkniveau MBO-3.
Je beheerst de Nederlandse taal.
Je hebt goede communicatieve vaardigheden.
Je kan met een computer werken.

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 2786322.
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MAGAZIJNMEDEWERKER (20 - 28 UUR)
Zorg jij ervoor dat ons magazijn netjes en overzichtelijk blijft, ook na het pensioen van
onze collega? Als magazijnmedewerker beheer je de voorraad, check je wat het magazijn
binnenkomt en uitgaat en verzorg je de uitgifte van materialen en gereedschappen naar
onze monteurs.
Je bent verantwoordelijk voor het ontvangen, controleren, opslaan en uitgeven van
materialen en gereedschappen voor de voorraad en voor projecten. Je hebt hiervoor
afstemming met de projectleiders, werkvoorbereiders en monteurs.

WERKZAAMHEDEN
•
•
•
•
•
•
•

Ontvangen en controleren van alle binnenkomende materialen en
gereedschappen.
Gereedzetten van materialen en gereedschappen voor de uitvoering.
Innemen van retouren en eventueel terugzenden naar leveranciers.
Beheren van de voorraden materialen en gereedschappen.
Zorgen voor keuring en onderhoud van gereedschappen en middelen.
Zorgen voor de registratie van ontvangsten, uitgiften en keuringen/onderhoud.
Registreren van binnenkomende goederen in het systeem.

Je signaleert het tijdig als er problemen of onduidelijkheden zijn met betrekking tot
aangeleverde goederen. Je onderneemt acties om ontbrekende goederen op tijd binnen
te krijgen. Je vult de voorraad materialen en gereedschappen tijdig aan en verzorgt de
bijbehorende administratie. Je zorgt voor orde, netheid en veiligheid in het magazijn.

TOELICHTING DIENSTVERBAND
•
•
•
•

Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor 20 - 28 uur per week.
De werklocatie is LEUSDEN.
Jouw salaris bedraagt tussen de € 1.800,- en € 2.500,- bruto per maand op basis
van 40 uur per week, afhankelijk van opleiding en ervaring.
Je krijgt 8% vakantiegeld.

GEVRAAGD WORDT
•
•
•

VMBO-niveau met aanvullende vakgerichte opleidingen.
Goede beheersing van de Nederlandse taal.
Enige jaren relevante werkervaring.

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 2142222.
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FACILITAIR MEDEWERKER (10 - 30 UUR)
Voor een installatiebedrijf in Amersfoort zijn we op zoek naar een collega die
verschillende hand en spandiensten wil verrichten.

WERKZAAMHEDEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Koffiezetapparaat schoonmaken/aanvullen.
In- en uitruimen van de vaatwasmachine.
Schoonhouden van de kantine (afnemen van tafels).
Bijvullen van de koelkast.
Bijvullen van de thee/soep, etc.
Helpen bij documenten verwerken in insteekmapjes/papieren dossiers.
Planten watergeven.
Schoonmaken vergaderruimtes.
Maken van soep en/of broodjes.
Netjes houden van het buitenterrein (denk aan afval netjes in prullenbakken).
Vergaderruimtes klaarzetten (bekertjes/koffiekannen/waterkannen etc.).
Ondersteuning bij het organiseren van personeelsuitjes.
Klaarzetten (stickers plakken) van de kerst-, paas-, zomerpakketten.
Voorraadhok netjes houden/kantoorartikelen sorteren.
Kleding opvouwen en klaarleggen voor monteurs.

TOELICHTING DIENSTVERBAND
•
•

Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor 10 - 30 uur per week.
De werklocatie is AMERSFOORT.

GEVRAAGD WORDT
•
•
•
•

Basisonderwijsniveau.
Je kan zelfstandig je taken plannen en uitvoeren.
Je vindt het leuk om ervoor te zorgen dat alles netjes is zodat je collega's hun
werk zo goed mogelijk kunnen doen.
Je kan je voldoende 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 2358022.
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VACATURES REGIO AMERSFOORT – LINKEDIN-GROEP126

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 voorblad,
alle afbeeldingen van pexels.com
Karolina Grabowska
JESHOOTS.com
Nathan Cowley
Mikael Blomkvist
Daria Shevtsova
Blue Bird
Karolina Grabowska
Ono Kosuki
Laura James
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