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Wat is het WerkgeversServicepunt? 

Het WerkgeversServicepunt (WSP) regio Amersfoort is een samenwerking tussen UWV, 

gemeenten, het leerwerkloket en sociale partners in de arbeidsmarktregio Amersfoort. Het 

WSP bemiddelt voor werkzoekenden in de arbeidsmarktregio Amersfoort. Ben je werkzoekend 

en vind je moeilijk een baan? Woon je in de gemeente Amersfoort, Leusden, Woudenberg, 

Nijkerk, Baarn, Bunschoten of Soest? We helpen je graag. Kijk op onze website voor meer 

informatie. U kunt ons ook bellen op 033 330 3626 of een e-mail sturen naar 

wspregio@amersfoort.nl. Ook zijn wij te volgen op Facebook, LinkedIn en Twitter. 

 

               
 

 

Evenementen WSP regio Amersfoort 

Het WSP-regio Amersfoort organiseert digitale en fysieke events zodat we werkgevers en 

werkzoekende met elkaar in contact kunnen brengen. Wij houden je via deze krant op de 

hoogte van de evenementen die georganiseerd worden. Ook kun je al onze evenementen 

terugvinden in onze agenda. Kijk daarvoor op: www.wspregioamersfoort.nl/agenda/  

 

Nieuws WSP-regio Amersfoort 

Ook kun je op onze site meer informatie vinden over de arbeidsmarkt. Wil je weten wat er 

speelt in de regio? Of wil je lezen welke resultaten worden bereikt tijdens evenementen. Kijk 

dan op: www.wspregioamersfoort.nl/actueel/  

 

Ervaringsverhalen werkgevers en werkzoekenden 

Het WSP-regio Amersfoort ondersteunt werkgevers bij het vinden van personeel. Een aantal 

werkgevers én werkzoekenden vertellen over de samenwerking met het WSP. Je kunt deze 

lezen op www.wspregioamersfoort.nl/ervaringsverhalen/  

Overzicht alle vacatures 

Kijk voor een overzicht van alle vacatures op werk.nl. Je kunt hier ook informatie vinden voor 

het aanvragen van een uitkering of tips bij solliciteren. 

https://www.wspregioamersfoort.nl/voor-werkzoekenden/
mailto:wspregio@amersfoort.nl
https://www.facebook.com/WSPAmersfoort/
https://www.linkedin.com/company/werkgeversservicepuntregioamersfoort/
https://twitter.com/WSP033
https://www.facebook.com/WSPAmersfoort/
https://www.linkedin.com/company/werkgeversservicepuntregioamersfoort/
https://twitter.com/WSP033
http://www.wspregioamersfoort.nl/agenda/
http://www.wspregioamersfoort.nl/actueel/
http://www.wspregioamersfoort.nl/ervaringsverhalen/
https://www.werk.nl/werkzoekenden/vacatures/


3 
 

 

INHOUDSOPGAVE 

INHOUDSOPGAVE ............................................................................... 3 

DEZE WEEK UITGELICHT...................................................................... 4 

DE WERKHOEK: MEER OVER WERK .......................................................10 

WEBINAR: EEN GOED CV OP WERK.NL ...................................................10 

VRIJWILLIGERSWERK .........................................................................10 

OVERSTAP- EN KANSBEROEPEN ...........................................................11 

KANSRIJKE BEROEPEN PER REGIO NU EENVOUDIGER TE VINDEN VIA 

WERK.NL/BEROEPSKEUZE ...................................................................12 

MOGELIJKHEID VOOR TOESLAG VAN UWV VOOR                                           

WW-UITKERINGSGERECHTIGDEN MET INKOMEN ONDER SOCIAAL MINIMUM .12 

VERLEG JE WERKGRENS EN VERGROOT JE KANSEN! .................................13 

LEERWERKLOKET VACATURES LEERWERKTRAJECTEN ................................14 

AGRARISCHE SECTOR ........................................................................19 

BOUW .............................................................................................20 

CONTACTCENTERS .............................................................................22 

DETAIL EN GROOTHANDEL ..................................................................23 

HORECA ..........................................................................................28 

ICT .................................................................................................32 

INDUSTRIE EN TECHNIEK ...................................................................33 

INTERIEURVERZORGING EN SCHOONMAAK .............................................39 

ONDERWIJS EN PEDAGOGISCH WERK ....................................................42 

OVERHEID .......................................................................................44 

SECRETARIEEL EN ADMINISTRATIE .......................................................46 

ZAKELIJKE DIENSTVERLENING .............................................................48 

ZORG EN WELZIJN ............................................................................62 

LINKEDINGROEP ...............................................................................66 



4 
 

DEZE WEEK UITGELICHT 

 

 

Voor vragen en aanmelden kunt u contact opnemen met Ebru Gökçelik: ebru.gokcelik-01@uwv.nl 

mailto:ebru.gokcelik-01@uwv.nl
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https://www.wspregioamersfoort.nl/agenda/koningsdag/
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http://www.wspregioamersfoort.nl/agenda/linkedin


7 
 

 

 

http://www.werkcentrumregioamersfoort.nl/agenda
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https://www.olympia.nl/werk/vanuit-uitkering/inschrijfformulier-contactcenter/
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mailto:wspregio@amersfoort.nl


10 
 

 

DE WERKHOEK: MEER OVER WERK 

Wat is de Werkhoek ook alweer? 

In de Werkhoek op werk.nl zijn allerlei tips en adviezen te vinden over 

het zoeken naar werk, hoe je het best kunt solliciteren en waar kansen 

liggen op de arbeidsmarkt. Ook ondersteunt de Werkhoek met het 

ontdekken waar iemand goed in is en wat voor soort werk iemand 

eigenlijk zoekt. Klik hier om alle artikelen in de Werkhoek te bekijken. 

WEBINAR: EEN GOED CV OP WERK.NL 

Op weg naar werk met de webinars van UWV                    

De webinars van UWV helpen je bij het vinden van werk. Een webinar is 

een online presentatie die je vanachter je eigen computer of tablet 

bekijkt. Je leert bijvoorbeeld hoe je opvalt met je cv, waar veel kans is 

op werk en hoe jij jezelf onderscheidt van andere sollicitanten. Bekijk 

ons UWV-webinararchief voor handige webinars. 

VRIJWILLIGERSWERK 

Veel mensen bieden zich op dit moment aan als vrijwilliger, een prachtige ontwikkeling die wij 

als UWV toejuichen. Vergeet echter niet, wanneer u een uitkering krijgt, het formulier 

“toestemming vrijwilligerswerk met behoud van WW-uitkering” in te vullen en te versturen aan 

ons.  

https://communicatieportaal.uwv.nl/public/clickstore.aspx?c=e80a8ae6-67c9-46dd-912a-39c372bc1d9f&e=b4ea5627-b5b3-486d-992b-ea46b95bddf5
https://www.onlineseminar.nl/uwv/archive/
https://www.uwv.nl/particulieren/formulieren/aanvragen-toestemming-vrijwilligerswerk-met-behoud-van-ww-uitkering.aspx
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OVERSTAP- EN KANSBEROEPEN 

 

 
 

 

Overstap- en kansberoepen: werk vinden in een ander beroep 

Door de coronacrisis raken veel mensen hun baan kwijt en is het niet altijd makkelijk om ander 

werk te vinden. Juist nu kan het belangrijk zijn om breder te zoeken dan alleen in je eigen 

beroep. Ter inspiratie geven we je op deze pagina informatie over overstap- en kansberoepen. 

Voor meer informatie over overstappen, kun je contact opnemen met jouw adviseur werk bij 

UWV of gemeente. 

Overstapberoepen 

Jouw vaardigheden komen mogelijk ook goed van pas in een baan waar je nog niet aan hebt 

gedacht. Om hierbij te helpen publiceert UWV voorbeelden van overstapberoepen. 

Uitgangspunt zijn 54 beroepen waarin het op dit moment lastig kan zijn om werk te vinden. 

Soms vanwege de coronacrisis, soms is dit al langer het geval. Voor elk daarvan worden 5 

voorbeelden van overstapberoepen genoemd. Het zijn overstappen die mensen de afgelopen 

jaren hebben gemaakt en op dit moment betere baankansen bieden. Ze zijn bedoeld ter 

inspiratie en geven geen volledig beeld van alle mogelijke overstappen. 

Het overzicht is te vinden op de pagina Overstapberoepen. Hier geeft UWV per beroep 

voorbeelden van beroepen waarnaar werkzoekenden kunnen overstappen. 

Kansberoepen 

UWV geeft op de pagina Kansrijke beroepen een overzicht van kansrijke beroepen. Dit 

overzicht laat zien welke beroepen voldoende tot goede baankansen bieden. 

 

Wil je meer informatie of advies over omscholen naar één van deze beroepen? Neem dan 

contact op met het Leerwerkloket regio Amersfoort.  

https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/kansen-arbeidsmarkt/overstapberoepen-werk-vinden-in-ander-beroep
https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/kansen-arbeidsmarkt/kansrijke-beroepen
https://amersfoort.leerwerkloket.nl/contact-met-leerwerkloket-regio-amersfoort
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KANSRIJKE BEROEPEN PER REGIO NU EENVOUDIGER TE VINDEN VIA 

WERK.NL/BEROEPSKEUZE 

 

Het is voortaan eenvoudiger om na te gaan wat in de eigen regio de kansrijke beroepen zijn. 

Dat kan sinds dinsdag 1 maart 2022 via werk.nl/beroepskeuze. Daar kan je terecht om een 

totaaloverzicht te krijgen van alle beroepen met een grote kans op werk.  

Deze kansrijke beroepen zijn te filteren op regio, beroepssector en beroepsniveau. Per beroep 

is aangegeven wat het beroep inhoudt, welke vaardigheden er nodig zijn, welke 

werkzaamheden bij het beroep horen en meer. Die informatie kan enorm waardevol zijn om 

inzichten over de huidige kansen op de arbeidsmarkt te krijgen en om wellicht nieuwe 

inspiratie voor beroepen op te doen waar je nog niet eerder aan had gedacht. Deze inzichten 

kunnen dan ook helpen bij de (her)oriëntatie op de arbeidsmarkt en bij het gericht gaan 

volgen van een cursus en/of opleiding.  

Ben je benieuwd naar wat er met deze nieuwe tool allemaal mogelijk is? Klik dan op de link 

werk.nl/beroepskeuze mocht deze link niet werken ga dan naar: 

https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/beroepskeuze/beroepen-met-veel-werk 

MOGELIJKHEID VOOR TOESLAG VAN UWV VOOR WW-

UITKERINGSGERECHTIGDEN MET INKOMEN ONDER SOCIAAL MINIMUM 

 

Ben je een WW-uitkeringsgerechtigde bij wie het totale (gezins-)inkomen onder het sociaal 

minimum ligt? Dan kan het zo zijn dat je wellicht onder bepaalde voorwaarden voor een 

toeslag van UWV in aanmerking komt, waarmee de uitkering kan worden aangevuld. 

 

Naar aanleiding van de Toeslagenaffaire is er een verhoogde belangstelling voor het 

toeslagenstelsel van de politiek. Binnen dit toeslagenstelsel bestaat ook de Toeslagenwet die 

UWV uitvoert. Uit de uitkomsten van het 2021 doorlopen onderzoek is gebleken dat er onder 

WW-uitkeringsgerechtigden nog onduidelijkheid en onbekendheid over deze toeslagenwet 

heerst. Dit heeft tot gevolg dat er door rechthebbenden hier vaak geen gebruik van wordt 

gemaakt. Vandaar dat UWV de wens heeft om WW-uitkeringsgerechtigden proactiever op de 

UWV-toeslag te attenderen en via meerdere plekken op uwv.nl de Toeslagenwet onder de 

aandacht te brengen. Met het creëren van de vriendelijke link uwv.nl/toeslag kan je als WW-

uitkeringsgerechtigden de informatie makkelijker vinden om de toeslag aan te vragen. 

 

https://communicatieportaal.uwv.nl/public/clickstore.aspx?c=ad847bf3-7540-478d-a291-25a7c6067f8a&e=eac18466-c006-49d0-a9f5-2f23016ea257
https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/beroepskeuze/beroepen-met-veel-werk
https://communicatieportaal.uwv.nl/public/clickstore.aspx?c=71525955-c516-493e-a0c0-7f473bfc56d6&e=6f88bb82-c28a-49eb-915e-b6cfc45cbccd
https://communicatieportaal.uwv.nl/public/clickstore.aspx?c=71525955-c516-493e-a0c0-7f473bfc56d6&e=6f88bb82-c28a-49eb-915e-b6cfc45cbccd
https://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/toeslag-van-uwv/index.aspx?friendlyurl=/toeslag
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VERLEG JE WERKGRENS EN VERGROOT JE KANSEN! 

In Europa liggen volop kansen! Werken in een ander Europees land of net over de grens in 

België of Duitsland, is een mooie manier om een nieuwe (werk)start 

te maken. Om internationale werkervaring op te doen en een nieuwe 

cultuur, taal en mensen te leren kennen. 

Een baan zoeken in het buitenland vraagt alleen wel wat extra 

inspanning. Waar vind je bijvoorbeeld de vacatures en hoe solliciteer 

je in een buurland? Hoe zit dat met de wet- en regelgeving? Is de 

cultuur anders? 

Een EURES-adviseur van UWV geeft tips over een goede 

voorbereiding, het vinden van vacatures, solliciteren in het buitenland en nog meer.   

 

Benieuwd naar jouw kansen in het buitenland? Bekijk dan de website van EURES.  

Ben je nieuwsgierig naar de meer dan 4.000.000 vacatures, klik dan op deze link. 

Ook op werk.nl onder EURES vind je informatie over werken in het buitenland. 

 

Onze EURES adviseurs zijn bereikbaar per e-mail op werken.ineuropa@uwv.nl. 

Stuur hen jouw vraag en zij beantwoorden die graag. 

 

 

https://ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/home?pageCode=find_a_job
http://www.werk.nl/werkzoekenden/eures/
mailto:werken.ineuropa@uwv.nl
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LEERWERKLOKET VACATURES LEERWERKTRAJECTEN 

 
Vanuit het Leerwerkloket geven wij je advies en helpen we je met zoeken naar een werkplek 

of opleiding waar jij helemaal op je plek bent. Iedereen die vragen heeft over leren en werken 

is bij ons welkom. Wij zijn er voor jong en oud, voor mensen met en zonder uitkering, voor 

mensen met en zonder werk. Voor iedereen dus. 

 

Hieronder staat het actuele overzicht van leerwerktrajecten van het Leerwerkloket regio Amersfoort. 

Wanneer je op de titel van een traject in het overzicht klikt, verschijnt er meer informatie. Deze 

informatie kun je ook vinden op onze website: https://amersfoort.leerwerkloket.nl/. Als je vragen hebt 

over omscholingsmogelijkheden, neem dan gerust contact op met het Leerwerkloket Regio Amersfoort 

via amersfoort@leerwerkloket.nl. Wij bieden je graag kosteloos advies! 

  

Vind je in dit overzicht niet wat je zoekt? Neem voor meer mogelijkheden en voor persoonlijk advies 

contact op met het Leerwerkloket regio Amersfoort via amersfoort@leerwerkloket.nl 

BOUW 

 

Grondwerker 

Metselaar 

Schilder 

Steigerbouwer 

Stratenmaker 

Tegelzetter 

Timmerman 

Steenhouwer/Natuursteenbewerker 

Energie Prestatie Adviseur Woningen 

 

DETAILHANDEL 

 

Opticien 

Optiekmedewerker 

Verkoper keukens of badkamers 

 

https://amersfoort.leerwerkloket.nl/
mailto:amersfoort@leerwerkloket.nl
mailto:amersfoort@leerwerkloket.nl
https://amersfoort.leerwerkloket.nl/vacatures/grondwerker
https://amersfoort.leerwerkloket.nl/vacatures/grondwerker
https://amersfoort.leerwerkloket.nl/vacatures/metselaar
https://amersfoort.leerwerkloket.nl/vacatures/metselaar
https://amersfoort.leerwerkloket.nl/vacatures/schilder
https://amersfoort.leerwerkloket.nl/vacatures/schilder
https://amersfoort.leerwerkloket.nl/vacatures/steigerbouwer
https://amersfoort.leerwerkloket.nl/vacatures/stratenmaker
https://amersfoort.leerwerkloket.nl/vacatures/stratenmaker
https://amersfoort.leerwerkloket.nl/vacatures/tegelzetter
https://amersfoort.leerwerkloket.nl/vacatures/tegelzetter
https://amersfoort.leerwerkloket.nl/vacatures/timmerman
https://amersfoort.leerwerkloket.nl/vacatures/timmerman
https://amersfoort.leerwerkloket.nl/vacatures/steenhouwernatuursteenbewerker
https://amersfoort.leerwerkloket.nl/vacatures/energie-prestatie-adviseur-woningen-0
https://amersfoort.leerwerkloket.nl/vacatures/opticien
https://amersfoort.leerwerkloket.nl/vacatures/optiekmedewerker
https://amersfoort.leerwerkloket.nl/vacatures/verkoper-keukens-badkamers
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DIENSTVERLENING 

 

Financieel professional 

Intercedent 

Junior accountmanager 

Klantenservice medewerker 

Recruiter 

Verzekeringsadviseur  

 

GROEN 

 

Groundsman sportvelden 

Hovenier 

 

HORECA 

 

Keukenassistent - Basiskok - Zelfstandig werkend kok                                  

 

ICT 

 

IT'er 

Low code softwareontwikkelaar 

 

 

 

 

https://amersfoort.leerwerkloket.nl/vacatures/financieel-professional
https://amersfoort.leerwerkloket.nl/vacatures/financieel-professional
https://amersfoort.leerwerkloket.nl/vacatures/intercedent-0
https://amersfoort.leerwerkloket.nl/vacatures/junior-accountmanager
https://amersfoort.leerwerkloket.nl/vacatures/klantenservice-medewerker
https://amersfoort.leerwerkloket.nl/vacatures/recruiter
https://amersfoort.leerwerkloket.nl/vacatures/verzekeringsadviseur
https://amersfoort.leerwerkloket.nl/vacatures/groundsman-sportvelden
https://amersfoort.leerwerkloket.nl/vacatures/hovenier
https://amersfoort.leerwerkloket.nl/vacatures/keukenassistent-basiskok-zelfstandig-werkend-kok
https://amersfoort.leerwerkloket.nl/vacatures/iter
https://amersfoort.leerwerkloket.nl/vacatures/low-code-software-ontwikkelaar
https://amersfoort.leerwerkloket.nl/vacatures/low-code-software-ontwikkelaar
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JUSTITIE EN VEILIGHEID 

 

Politieagent 

Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) 

Spoorwegbeveiliger 

Verkeersregelaar 

 

OVERHEID/ONDERWIJS 

 

Zij-instroom basisonderwijs 

Roostermaker onderwijs 

 

OVERIG 

 

Zweminstructeur 

 

TECHNIEK EN PRODUCTIE 

 

Allround medewerker werkplaats 

Autoschadehersteller 

CNC-operator 

Fietstechnicus 

Foodoperator 

Monteur elektrische laadpalen 

Monteur glasvezel huisaansluitingen 

Monteur zonnepanelen 

Servicemonteur revalidatiemiddelen (binnen- of buitendienst) 

Ventilatiemonteur 

Assemblagemedewerker e-bikes 

 

 

https://amersfoort.leerwerkloket.nl/vacatures/politieagent
https://amersfoort.leerwerkloket.nl/vacatures/spoorwegbeveiliger
https://amersfoort.leerwerkloket.nl/vacatures/verkeersregelaar
https://amersfoort.leerwerkloket.nl/vacatures/verkeersregelaar
https://amersfoort.leerwerkloket.nl/vacatures/zij-instroom-basisonderwijs
https://amersfoort.leerwerkloket.nl/vacatures/roostermaker-onderwijs
https://amersfoort.leerwerkloket.nl/vacatures/zweminstructeur
https://amersfoort.leerwerkloket.nl/vacatures/allround-medewerker-werkplaats
https://amersfoort.leerwerkloket.nl/vacatures/autoschadehersteller
https://amersfoort.leerwerkloket.nl/vacatures/autoschadehersteller
https://amersfoort.leerwerkloket.nl/vacatures/cnc-operator
https://amersfoort.leerwerkloket.nl/vacatures/cnc-operator
https://amersfoort.leerwerkloket.nl/vacatures/fietstechnicus
https://amersfoort.leerwerkloket.nl/vacatures/leerling-foodoperator
https://amersfoort.leerwerkloket.nl/vacatures/monteur-elektrische-laadpalen
https://amersfoort.leerwerkloket.nl/vacatures/monteur-elektrische-laadpalen
https://amersfoort.leerwerkloket.nl/vacatures/monteur-glasvezel-huisaansluitingen
https://amersfoort.leerwerkloket.nl/vacatures/monteur-glasvezel-huisaansluitingen
https://amersfoort.leerwerkloket.nl/vacatures/monteur-zonnepanelen
https://amersfoort.leerwerkloket.nl/vacatures/monteur-zonnepanelen
https://amersfoort.leerwerkloket.nl/vacatures/servicemonteur-revalidatiemiddelen
https://amersfoort.leerwerkloket.nl/vacatures/ventilatiemonteur
https://amersfoort.leerwerkloket.nl/vacatures/assemblagemedewerker-e-bikes
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TRANSPORT EN LOGISTIEK 

 

Buschauffeur 

Rij-instructeur B 

Taxichauffeur leerlingenvervoer 

Transportplanner 

Treinverkeersleider 

Vrachtwagenchauffeur 

 

ZORG EN WELZIJN 

 

ADL-assistent 

Begeleider gehandicaptenzorg 

Doktersassistent  

Helpende in de ouderenzorg 

Kraamverzorgende 

Pedagogisch medewerker BSO  

Pedagogisch medewerker kinderopvang 

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg slechtzienden en blinden 

Tandartsassistent 

Verzorgende IG ouderenzorg 

 

https://amersfoort.leerwerkloket.nl/vacatures/buschauffeur
https://amersfoort.leerwerkloket.nl/vacatures/rij-instructeur-b
https://amersfoort.leerwerkloket.nl/vacatures/taxichauffeur-leerlingenvervoer
https://amersfoort.leerwerkloket.nl/vacatures/taxichauffeur-leerlingenvervoer
https://amersfoort.leerwerkloket.nl/vacatures/transportplanner
https://amersfoort.leerwerkloket.nl/vacatures/treinverkeersleider-opleiding
https://amersfoort.leerwerkloket.nl/vacatures/vrachtwagenchauffeur
https://amersfoort.leerwerkloket.nl/vacatures/adl-assistent
https://amersfoort.leerwerkloket.nl/vacatures/adl-assistent
https://amersfoort.leerwerkloket.nl/vacatures/doktersassistent
https://amersfoort.leerwerkloket.nl/vacatures/helpende-de-ouderenzorg
https://amersfoort.leerwerkloket.nl/vacatures/kraamverzorgende
https://amersfoort.leerwerkloket.nl/vacatures/kraamverzorgende
https://amersfoort.leerwerkloket.nl/vacatures/pedagogisch-medewerker-bso
https://amersfoort.leerwerkloket.nl/vacatures/pedagogisch-medewerker-kinderopvang-1
https://amersfoort.leerwerkloket.nl/vacatures/persoonlijk-begeleider-gehandicaptenzorg-slechtzienden-en-blinden
https://amersfoort.leerwerkloket.nl/vacatures/tandartsassistent
https://amersfoort.leerwerkloket.nl/vacatures/verzorgende-ig-ouderenzorg
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Hieronder vind je flyers met informatie over beroepen en taken in verschillende sectoren en de 

kans op werk. Ook staat aangegeven welke talenten je nodig hebt en welke opleidingen er 

bestaan. Wil je aan de slag in één van deze beroepen? Bekijk dan de tips voor mogelijkheden 

voor zij-instroom en leerwerktrajecten.  

Klik op de flyers om ze te lezen. Je kunt de flyers onderaan de pagina ook downloaden als PDF. 

De flyers zijn beter leesbaar als je ze eerst downloadt. Ook kun je ze dan op een ander 

moment nog eens op je gemak doorlezen. 

https://www.leerwerkloket.nl/aan-de-slag/kiezen-voor-een-beroep 

 

Flyer kiezen voor de Autobranche 

Flyer voor de Beveiliging 

Flyer kiezen voor de ICT 

Flyer Kiezen voor de Kinderopvang 
Flyer Kiezen voor de Klantenservice 

Flyer kiezen voor Onderwijs 

Flyer Kiezen voor de Schoonmaak 

Flyer Kiezen voor Sociaal Werk en Jeugdzorg 

Flyer voor Transport en Logistiek 

Flyer Kiezen voor de Zorg 

 

 

 

Dit zijn de recente flyers over beroepenoriëntatie. In de loop van de tijd zullen meer flyers 

over verschillende sectoren en beroepsgroepen verschijnen. 

https://www.leerwerkloket.nl/aan-de-slag/kiezen-voor-een-beroep
https://www.leerwerkloket.nl/sites/default/files/LWL%20-%20Flyer%20AMI%20Autobranche.pdf
https://www.leerwerkloket.nl/sites/default/files/bestanden/Kiezen%20voor%20een%20beroep%20in%20de%20beveiliging_1.pdf
https://www.leerwerkloket.nl/sites/default/files/LWL%20-%20Flyer%20AMI%20ICT%20DEF.pdf
https://www.leerwerkloket.nl/sites/default/files/Flyer%20Kinderopvang.pdf
https://www.leerwerkloket.nl/sites/default/files/LWL%20-%20Flyer%20AMI%20KCC%20Q2.pdf
https://www.leerwerkloket.nl/sites/default/files/thumbnail_LWL%20-%20Flyer%20AMI%20Onderwijs.jpg
https://www.leerwerkloket.nl/sites/default/files/LWL%20-%20Flyer%20AMI%20Schoonmaak.pdf
https://www.leerwerkloket.nl/sites/default/files/Flyer%20Sociaal%20Werk%20Jeugdzorg.pdf
https://www.leerwerkloket.nl/sites/default/files/bestanden/Kiezen%20voor%20een%20beroep%20in%20transport%20%26%20logistiek.pdf
https://www.leerwerkloket.nl/sites/default/files/LWL%20-%20Flyer%20AMI%20Zorg%20Q2.pdf
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AGRARISCHE SECTOR 

 

WERKEN IN HET GROEN! M/V (32-40 UUR)   

Voor een groenbedrijf zoeken wij, in de regio Amersfoort, zowel ervaren als leerling: Hovenier, 

Groenvoorziener, Boomverzorger. 

Ben jij een praktisch ingesteld type en heb jij zin om buiten met je handen te werken? Ook als 

je een schoolverlater bent hebben wij een mooie werkplek voor je! Ervaring is dus niet nodig, 

een positieve houding en een representatief uiterlijk wel. Samen met een collega ga je 

dagelijks op pad om Nederland mooier te maken. 

DIENSTVERBAND 

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

 De werklocatie is AMERSFOORT. 

FUNCTIE-EISEN 

 Je hebt een flexibele en enthousiaste werkhouding.  

 Je bent en voelt je verantwoordelijk voor een project, een team, je eigen bus, de 

machines die je gebruikt en de bijhorende administratie van elk project. 

 Leerling hoveniers kunnen via ons een opleiding volgen. 

GEÏNTERESSEERD? 

Stuur jouw CV en korte motivatie onder vermelding van vacaturenummer 202223 en dhr. 

R. Koppenol naar: reacties@uwv.nl 

mailto:reacties@uwv.nl
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BOUW 
 

STRATENMAKER M/V (24-40 UUR) 

Per direct zijn wij op zoek naar een straatmaker in Soest en omgeving. Leerlingen of ervaren 

krachten zijn van harte welkom! 

WERKZAAMHEDEN 

Als straatmaker werk je als duo of als ploeg samen. De werkzaamheden zullen bestaan uit 

onder andere het leggen van nieuwe bestratingen, het uitvoeren van reparatie of 

herbestratingswerkzaamheden en het verwijderen/plaatsen van kolken en putten. 

Deze werkzaamheden voer je uit in nauwe samenwerking met onze bedrijfsleider, projectleider 

en met de opdrachtgever. 

DIENSTVERBAND 

 Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor 24-40 uur per week. 

 De werklocatie is WISSELEND regio Utrecht. 

FUNCTIE-EISEN 

Als ervaren kracht verwachten wij onderstaande. Echter als jij het vak graag wil leren, ben je 

ook van harte welkom! 

 Je hebt een opleiding straatmaker gevolgd of volgt deze nog. 

 Je bent in staat om tekeningen te lezen en hoogtes te bepalen en uit te zetten. 

 Je kan baan maken / afreien. 

 Je hebt ervaring met het plaatsen van kolken en putten. 

 Je hebt ervaring met machinaal straten. 

 Je bent zelfstandig, flexibel en klantgericht. 

 Je bent in het bezit van een VCA certificaat. 

 Je hebt een BE rijbewijs (pre). 

Nogmaals ook leerlingen zijn van harte welkom. Voldoe jij niet aan het profiel maar ben je wel 

gemotiveerd om het vak te leren, reageer dan ook graag! 

GEÏNTERESSEERD? 

Stuur jouw CV en korte motivatie onder vermelding van vacaturenummer 201923 en dhr. 

R. Koppenol naar: reacties@uwv.nl 

mailto:reacties@uwv.nl
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VAKMAN OF VAKVROUW GWW M/V (32-40 UUR)  

Heb jij affiniteit met Grond- Weg en Waterbouw en steek je graag de handen uit de mouwen? 

Solliciteer dan op deze functie! 

WERKZAAMHEDEN 

Als vakman/vrouw GWW ben je de hele dag buiten om samen met je collega’s de mooiste 

projecten te realiseren. Aan de hand van tekeningen verzorg je zelfstandig de maatvoering en 

verricht je graaf en grondwerkzaamheden conform de opdracht. Dit doen wij met behulp van 

het nieuwste materieel. Elke dag is anders! We werken aan zowel grote als kleine projecten en 

zijn daarom op zoek naar collega’s uit de omgeving Almere/Amersfoort/Soest. 

DIENSTVERBAND 

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

 De werklocatie is WISSELEND. 

FUNCTIE-EISEN 

Zowel ervaren krachten als leerlingen zijn van harte welkom om te solliciteren!     

GEÏNTERESSEERD? 

Stuur jouw CV en korte motivatie onder vermelding van vacaturenummer 3940022 en dhr. 

R. Koppenol naar: reacties@uwv.nl 

mailto:reacties@uwv.nl
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CONTACTCENTERS 

 

RECEPTIONISTE/TELEFONISTE M/V (20 UUR)   

Voor een bedrijf in verpakkingsmateriaal in Utrecht zijn wij op zoek naar een receptioniste. 

WERKZAAMHEDEN 

Je hoofdtaken bestaan uit het bedienen van de telefooncentrale en het ontvangen van gasten. 

Je staat mensen te woord en ontvangt ze vriendelijk. Je zorgt voor de inkomende en uitgaande 

post etc. 

DIENSTVERBAND 

 Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor 20 uur per week. 

 De werklocatie is UTRECHT. 

FUNCTIE-EISEN 

 Je hebt een aangename telefoonstem en een verzorgd voorkomen. 

 Je bent flexibel inzetbaar, maar in eerste instantie minimaal op woensdagmiddag van 

(13:00-17:00 uur), en op donderdag en vrijdag van 08:00-17:00 uur beschikbaar. 

 Je beheerst de Nederlandse taal vloeiend.     

GEÏNTERESSEERD? 

Stuur jouw CV en korte motivatie onder vermelding van vacaturenummer 4132022 en mw. 

M. Boere naar: reacties@uwv.nl 

mailto:reacties@uwv.nl
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DETAIL EN GROOTHANDEL 

 

VULPLOEGMEDEWERKER AVOND M/V (3-20 UUR)   - NIEUW – 

We zijn op zoek naar een vulploegmedewerker. De functie is voor de avonduren. 

WERKZAAMHEDEN 

Bij een bouwmarkt in Amersfoort ga je vakken vullen, producten recht zetten en allerlei 

voorkomende taken uitvoeren, zodat de winkel weer representatief en netjes is voor de 

volgende dag. 

DIENSTVERBAND 

 Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor 3-20 uur per week. 

 De werklocatie is AMERSFOORT. 

FUNCTIE-EISEN 

Starten vanaf 17.00 of 18.00 uur tot 21.00 uur. Werkdagen zijn in overleg (1 dag kan ook) op 

maandag t/m vrijdag, niet in het weekend. 

De beheersing van de Nederlandse taal is geen must, maar dan is communicatie in het Engels 

wel vereist.     

GEÏNTERESSEERD? 

Stuur jouw CV en korte motivatie onder vermelding van vacaturenummer 1019323 en mw. 

A. van den Brink naar: reacties@uwv.nl 

mailto:reacties@uwv.nl
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BEZORGER BLOEMEN M/V (15-18 UUR)   - NIEUW – 

Voor een chique bloemenwinkel in Amersfoort zoeken we een bezorger met een rijbewijs B die 

boeketten en bloemstukken bezorgt bij particulieren en bedrijven.  

De werkdagen zijn woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30/9.00 uur tot ongeveer 13.00 

uur. 

WERKZAAMHEDEN 

Als bezorger ben je verantwoordelijk om bij de klanten bloemen, boeketten, grafstukken, maar 

ook trouwboeketten te bezorgen. 

Je bent in staat om zelf je route te plannen en geen onnodige kilometers te maken. Je bent 

secuur in het laden van de bloemen en zorgt ervoor dat deze ongeschonden bij het 

bezorgadres worden afgeleverd. 

De bezorg auto is je werkplek en het visite kaartje van het bedrijf. Je houdt je dus aan de 

verkeersregels en zorgt ervoor dat de auto schoon en netjes is. 

Naast het bezorgen werk je mee in het kleine, maar hechte team om de winkel representatief 

te houden door voorkomende werkzaamheden te verrichten zoals het klaarzetten van spullen, 

producten netjes te ordenen, winkel vegen en schoon houden en allerlei kleine klussen die 

uitgevoerd moeten worden.  

DIENSTVERBAND 

 Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor 15-18 uur per week. 

 De werklocatie is AMERSFOORT. 

FUNCTIE-EISEN 

 Je bent in het bezit van een rijbewijs B.  

 Je spreekt beschaafd Nederlands, je hebt een verzorgd uiterlijk en je bent 

stressbestendig.  

 Bij aflevering heb je kortstondig klantcontact, er wordt van je verwacht dat je 

communicatief vaardig bent en op een klantvriendelijke wijze de bezorging uitvoert. 

 Op zaterdag werken is ook mogelijk (geen eis). 

GEÏNTERESSEERD? 

Stuur jouw CV en korte motivatie onder vermelding van vacaturenummer 1050023 en mw. 

A. van den Brink naar: reacties@uwv.nl 

mailto:reacties@uwv.nl
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LOGISTIEK FACILITAIR MEDEWERKER M/V (20-40 UUR)   

De werkgever is als groothandel actief in kantoormachines en office artikelen. Kortom een 

veelzijdige branche. Voor deze werkgever in Soest zoeken wij een logistiek medewerker die 

eveneens facilitaire taken heeft. 

WERKZAAMHEDEN 

Een veelzijdige functie. Combinatie van logistiek, facilitair en vervoer. De uren kunnen in 

overleg. Je moet een handige inslag hebben. Daarnaast moet je klantvriendelijk zijn en iedere 

klant als koning behandelen. 

Motivatie, teamgeest zijn voor de werkgever belangrijke eigenschappen. 

DIENSTVERBAND 

 Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor 20-40 uur per week. 

 De werklocatie is SOEST. 

FUNCTIE-EISEN 

 Je hebt een mbo niveau.  

 Je bent nauwkeurig, afspraak is afspraak, je werkt zorgvuldig en klantgericht. Ook ben 

je sociaal in de omgang, en draag je zorg voor de mooie producten.     

GEÏNTERESSEERD? 

Stuur jouw CV en korte motivatie onder vermelding van vacaturenummer 898223 en dhr. 

R. Derksen naar: reacties@uwv.nl 

mailto:reacties@uwv.nl
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VERKOOPMEDEWERKER AQUARIA M/V (16-24 UUR)  

Ben jij klantgericht, proactief, leergierig, communicatief vaardig en heb jij al enige jaren 

ervaring als verkoopmedewerker. Voor een werkgever in Soest met als specialiteit aquaria 

zoeken wij een verkoopmedewerker! 

WERKZAAMHEDEN 

Wat zoekt de werkgever? Door jarenlange ervaring en de nodige opleidingen hebben zij 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 

het verkoopteam zijn wij op zoek naar vriendelijke en representatieve verkoop medewerk(st)er 

Aquaria. 

Als verkoop medewerk(st)er Aquaria heb je passie voor de branche. Je bent het gezicht van de  

winkel en daarom stellen zij hoge eisen aan klantgerichtheid. Zij verwachten een proactieve 

houding en dat je alle kennis wil opdoen die nodig is om de klant goed te adviseren. Daarnaast 

zorg je er natuurlijk voor dat de winkel er netjes en representatief uitziet. Je bent 

medeverantwoordelijk voor de voorraden en bestellingen. 

Is jouw kennis op dit gebied nog niet op het niveau dat het zou moeten zijn? Geen zorgen! 

Door middel van diverse interne trainingen zullen we er voor zorgen dat ook jij straks alle 

kennis in huis hebt om te zorgen voor een optimale klantbeleving. Kortom een veelzijdige 

commerciële rol met veel verantwoordelijkheid binnen ons bedrijf. 

DIENSTVERBAND 

 Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor 16-24 uur per week. 

 De werklocatie is AMERSFOORT.  

 Het kan zijn dat de werkgever er voor kiest om een proefplaatsing in te zetten. 

FUNCTIE-EISEN 

 Je hebt een mbo 3/4 werk- en denkniveau en je bent bekend met het verkoop vak, bij 

voorkeur met hobby/aquaria.  

 Klantgerichtheid en accuraatheid zijn de sleutel eigenschappen. Je moet ontzettend 

nieuwsgierig en leergierig zijn.   

 Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. 

 Je hebt ervaring in een vergelijkbare (commerciële) rol is een pre. 

 Je gaat echt voor het winkel vak! en je hebt affiniteit met aquaristiek. 

GEÏNTERESSEERD? 

Stuur jouw CV en korte motivatie onder vermelding van vacaturenummer 27521 en dhr. R. 

Derksen naar: reacties@uwv.nl 

mailto:reacties@uwv.nl
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MEDEWERKER DROGISTERIJ M/V (16-32 UUR)  

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste medewerker drogisterij voor 2 á 3 dagen per week. Wil 

jij graag klanten het naar de zin maken en heb je een vlotte uitstraling? Reageer dan op deze 

functie. 

WERKZAAMHEDEN 

Je gaat je bezighouden met het adviseren en verkopen rondom gezondheid, persoonlijke 

verzorging en beauty. Je bent adviserend en service gericht. Tevens kun je af en toe de 

handen uit de mouwen steken als dit nodig is. Ook begrijp je dat een winkel op zaterdag open 

is, dus (regelmatig) werken op deze dag is geen probleem. 

Je zult in een gedreven en enthousiast team komen waar plezier in het werk hoog in het 

vaandel staat. 

DIENSTVERBAND 

 Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor 16-32 uur per week. 

 De werklocatie is AMERSFOORT. 

 Je tijden zijn in overleg, incidenteel in het weekend werken. 

FUNCTIE-EISEN 

 Je hebt een mbo werk- en denkniveau. 

 Je bent klantgericht, servicegericht, gemotiveerd en enthousiast, ook kan je netjes 

werken. 

GEÏNTERESSEERD? 

Stuur jouw CV en korte motivatie onder vermelding van vacaturenummer 664023 en dhr. 

R. Derksen naar: reacties@uwv.nl 

mailto:reacties@uwv.nl
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HORECA 

 

CHEF KOK M/V (38 UUR)  

Voor een bedrijfsrestaurant van een autobedrijf in Amersfoort zijn wij op zoek naar een chef 

kok.  

WERKZAAMHEDEN 

In de foodcourt van onze opdrachtgever draait het om gastvrijheid, service, verse lokale 

producten en kwaliteit. We zorgen voor een brede selectie van lokale ondernemers die stuk 

voor stuk passie en liefde voelen voor wat ze bereiden. Hiermee creëren we een 

indrukwekkende restaurantbeleving voor werknemers en gasten op locatie. 

We maken van elk bedrijfsrestaurant een plek waar mensen graag vertoeven, zelfs in hun vrije 

tijd. Hoe? Wij toveren de kantine om tot een trendy food court, waarbinnen wij samen met 

lokale ondernemers een gevarieerd en écht lekker cateringaanbod verzorgen. Bij ons draait het 

allemaal om gastvrijheid, service, verse lokale producten en kwaliteit. Voor onze gasten 

creëren wij een ware beleving door een brede selectie van lokale ondernemers, met een 

enorme passie en liefde voor hetgeen zij bereiden. 

Als Chef-kok heb je een uitdagende baan, vol interessante werkzaamheden. Je bent culinair 

eindverantwoordelijke voor 200 lunchgasten + banqueting bij deze opdrachtgever. Je verzorgt 

de inkoop en bent verantwoordelijk voor de menu-engineering en alle processen op locatie met 

betrekking tot voedselveiligheid en HACCP. Voedselverspilling is je een doorn in het oog en jij 

weet als geen ander hoe je dergelijke waste tegen kunt gaan. 

DIENSTVERBAND 

 Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor 38 uur per week. 

 De werklocatie is AMERSFOORT. 

FUNCTIE-EISEN 

Je hebt een koksopleiding op minimaal mbo niveau en ervaring in het vakgebied. 

GEÏNTERESSEERD? 

Stuur jouw CV en korte motivatie onder vermelding van vacaturenummer 795023 en mw. 

M. Boere naar: reacties@uwv.nl 

mailto:reacties@uwv.nl
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FRONTOFFICE AGENT HOTEL M/V (20-32 UUR) 

Voor een hotel te Soestduinen zoeken wij een parttime front office agent. 

WERKZAAMHEDEN 

Je bent het eerste en laatste aanspreekpunt, de schakel tussen gasten en het hotel en andere 

afdelingen. Wij zoeken een enthousiaste kandidaat met ervaring in de hospitality. 

DIENSTVERBAND 

 Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor 20-32 uur per week. 

 De werklocatie is SOEST. 

FUNCTIE-EISEN 

 Je hebt minimaal 1 jaar ervaring als receptionist(e) in de hotelbranche. 

 Je bent representatief, bereid te helpen, efficiënt en georganiseerd. 

 Je hebt uitstekende persoonlijke communicatieve vaardigheden. 

 Je hebt het enthousiasme om de gast een service te bieden van uitstekend niveau.     

GEÏNTERESSEERD? 

Stuur jouw CV en korte motivatie onder vermelding van vacaturenummer 751323 en mw. 

M. Boere naar: reacties@uwv.nl 

mailto:reacties@uwv.nl
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BEDRIJFSLEIDER HORECA M/V (30-40 UUR)   

Heb jij het horeca vak onder de knie en wil je leiding geven aan een leuk team in Amersfoort? 

Bij Backwerk geven we je ruim de kans om jezelf te laten zien! 

WERKZAAMHEDEN 

Vanuit jouw ervaring weet je hoe je leiding kan geven aan een team horecamedewerkers. Bij 

Backwerk verzorgen we elke dag verse smoothies en verse broodjes én dus wordt 

samenwerking en hygiëne erg aangemoedigd. 

DIENSTVERBAND 

 Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor 30-40 uur per week. 

 De werklocatie is AMERSFOORT. 

FUNCTIE-EISEN 

 Je hebt een mbo niveau 4 en leidinggevende ervaring van circa 2 jaar in een 

vergelijkbare rol.  

 Je draagt jouw horeca passie volledig uit en wil daar mensen in mee nemen.  

 Geduld, overzicht en motiveren behoren tot jouw belangrijkste competenties.     

GEÏNTERESSEERD? 

Stuur jouw CV en korte motivatie onder vermelding van vacaturenummer 504923 en dhr. 

R. Derksen naar: reacties@uwv.nl 

mailto:reacties@uwv.nl
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MEDEWERKER KEUKEN M/V (16-24 UUR)  

Voor een meeting center en hotel in Amersfoort zijn wij op zoek naar een medewerker voor in 

de keuken. Het gaat om 16-24 uur, ook avonden en weekenden. 

DIENSTVERBAND 

 Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor 16-24 uur per week. 

 De werklocatie is AMERSFOORT. 

FUNCTIE-EISEN 

Je bent representatief, gastgericht, dienstverlenend, nauwkeurig, zelfstandig, stressbestendig 

en flexibel. Tevens beschikt u over goede communicatieve eigenschappen en bent u een 

positieve denker met een grote mate van enthousiasme.     

GEÏNTERESSEERD? 

Stuur jouw CV en korte motivatie onder vermelding van vacaturenummer 3609522 en mw. 

M. Boere naar: reacties@uwv.nl 

mailto:reacties@uwv.nl


32 
 

 

ICT 

 

ERP CONSULTANT M/V (32-40 UUR) 

Voor een softwareontwikkeling bedrijf in Amersfoort zoeken we een Functioneel Consultant 

met aandachtsgebied ERP implementatie. Heb je ervaring met ERP-implementatie en wil jij 

voor klanten problemen oplossen en anderen meenemen in dat ontwikkelingsproces? Dan ben 

jij dé kandidaat die we zoeken. Mocht je bredere functioneel consultant ervaring hebben dan 

nodigen we je ook uit om te reageren. 

Het bedrijf legt zich toe op software ontwikkeling binnen de bouw- en installatiebranche.  

DIENSTVERBAND 

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

 De werklocatie is AMERSFOORT. 

FUNCTIE-EISEN 

 Je hebt een hbo niveau, ervaring als functioneel consultant is een duidelijke pre, en 

andere ervaring in de ICT kan een extra voordeel zijn.  

 Je moet zowel samenwerken als individueel goed kunnen werken.  

 Je moet je enthousiasme overbrengen, zowel binnen het team als ook met betrekking 

tot klanten.  

 Je bent een doener, je kunt gestructureerd werken en je bent communicatief vaardig, 

ook heb je een sterke helicopterview.   

 Je kunt goed verslaglegging doen van de stappen die je voorstelt. 

 Je hebt ervaring in een vergelijkbare rol. 

 Je beheerst de Nederlandse taal.   

GEÏNTERESSEERD? 

Stuur jouw CV en korte motivatie onder vermelding van vacaturenummer 676323 en dhr. 

R. Derksen naar: reacties@uwv.nl 

mailto:reacties@uwv.nl
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INDUSTRIE EN TECHNIEK 

 

MAGAZIJN MEDEWERKER M/V (32-40 UUR)   - NIEUW – 

Wij zijn op zoek naar een magazijn medewerker. Je werkt samen met een vaste collega die je 

ook zal inwerken. Het is een fulltime functie, maar bij start kan er in overleg ook met minder 

uren worden begonnen. Indien nodig is er eventueel een jobmaatje beschikbaar om te 

ondersteunen. Iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt of uit de doelgroep is welkom. 

Starten kan met een proefplaatsing. 

WERKZAAMHEDEN 

Goederen worden tijdelijk opgeslagen in het magazijn voor bedrijven en particulieren. Je 

neemt containers met goederen (huisraad en meubilair) in ontvangst en controleert of de 

inhoud klopt. Bij het retourneren van goederen controleer je ook weer of de inhoud van de 

container compleet is. 

DIENSTVERBAND 

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

 De werklocatie is SOESTERBERG. 

FUNCTIE-EISEN 

 Je hebt kennis van de Nederlandse taal en je wilt graag werken.     

GEÏNTERESSEERD? 

Stuur jouw CV en korte motivatie onder vermelding van vacaturenummer 1066223 en mw. 

A. van den Brink naar: reacties@uwv.nl 

mailto:reacties@uwv.nl
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MONTEUR AUTOBANDEN MET OPLEIDING M/V (32-40 UUR)   - NIEUW – 

Wij zoeken mensen die tot eind mei willen werken als monteur autobanden. Na een 

theoretische en praktische training ga je aan de slag in de buurt van je woonplaats.  

Er zijn meerdere doorgroeimogelijkheden mét opleiding in de autoschade herstelbranche en 

uitzicht op een vaste baan. 

Ook behoort doorgroeien naar truckbanden monteur tot de mogelijkheden (ook met uitzicht op 

vast dienstverband).  

DIENSTVERBAND 

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

 De werklocatie is WISSELEND. 

FUNCTIE-EISEN 

 Je werkt tijdens kantoortijden en je bent minimaal 32 uur per week beschikbaar.  

 Om deze functie te kunnen uitoefenen heb je een rijbewijs B nodig.  

 Spreek je geen Nederlands, maar beheers je wel de Engelse taal dan nodigen we je van 

harte uit om ook te solliciteren.     

GEÏNTERESSEERD? 

Stuur jouw CV en korte motivatie onder vermelding van vacaturenummer 1067223 en mw. 

A. van den Brink naar: reacties@uwv.nl 

mailto:reacties@uwv.nl
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ZONNEPANELEN MONTEUR GEEN ERVARING VEREIST M/V (32-40 UUR)   - NIEUW – 

Wil jij kennismaken met het beroep zonnepanelenmonteur en wil je een baan voor langere 

termijn? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

DIENSTVERBAND 

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

 De werklocatie is NIJKERK. 

FUNCTIE-EISEN 

 Je hebt geen hoogtevrees. 

 Je beheerst de Nederlandse taal. 

 Je hebt een rijbewijs B, is een eis. 

 Je hebt affiniteit met techniek of je bent handig.  

GEÏNTERESSEERD? 

Stuur jouw CV en korte motivatie onder vermelding van vacaturenummer 989023 en dhr. 

K. Hamimid naar: reacties@uwv.nl 

mailto:reacties@uwv.nl
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VUILNISMAN/BELADER M/V (16-40 UUR)   - NIEUW – 

Zoek jij werk waar je lekker actief bezig bent? Is vroeg opstaan voor jou geen probleem? Ben 

jij een leuke en gezellige collega om mee samen te werken? Kom dan ons team versterken! In 

diverse steden worden beladers gezocht (vuilnismannen/vrouwen). Je komt te werken bij een 

locatie in de buurt van waar je woont.  

Deze baan kan parttime (minimaal 2 hele dagen per week) of meerdere dagen of fulltime 

worden ingevuld. De werkdagen zijn in overleg en flexibel. 

WERKZAAMHEDEN 

Je begint ’s morgens rond 6.30 uur op een voor jou vaste locatie, waar de koffie voor je klaar 

staat. Nadat je bent ingedeeld ga je met je collega's aan de slag en je bent tussen 15.00 en 

16.30 uur terug op locatie. Je bent gedurende de dag veel aan het lopen. 

Je wordt met een collega en een chauffeur ingedeeld op een vuilniswagen. Met elkaar rijden 

jullie de route van die dag. Je hangt de vuilnisbakken onder de vuilniswagen, deze worden 

geleegd en je zet ze weer netjes terug. 

DIENSTVERBAND 

 Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor 16-40 uur per week. 

 De werklocatie is HOOGLAND. 

FUNCTIE-EISEN 

 Het is belangrijk dat je als belader 18 jaar of ouder bent. 

 Je kan vroeg opstaan en je verslaapt je nooit.  

 Je bent fysiek sterk; je moet veel lopen en zware bakken verplaatsen. 

 Je spreekt en verstaat goed Nederlands of je beheerst de Engelse taal. 

GEÏNTERESSEERD? 

Stuur jouw CV en korte motivatie onder vermelding van vacaturenummer 1047123 en mw. 

A. van den Brink naar: reacties@uwv.nl 

mailto:reacties@uwv.nl
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MONTEUR LAADPALEN MET OPLEIDING M/V (32-40 UUR)   - NIEUW – 

Voor een snelgroeiende jonge onderneming zoeken wij enthousiaste mensen die willen werken 

als monteur/installateur van elektrische laadpalen. Kom je uit bijvoorbeeld de horeca, detail 

branche, evenementen branche, sales enz. dan ben je ook van harte welkom.  

WERKZAAMHEDEN 

Je werkt in een leuk, informeel team en gaat altijd in tweetallen op pad. Je installeert zowel bij 

bedrijven als bij particulieren de laadstations in heel Nederland.  

Er wordt op vaste dagen in vaste regio's gewerkt. Je begint om 6.45 uur en bent dan om 

ongeveer 15.30/16.00 uur weer thuis. Aan het einde van elke werkdag weet je wat de 

planning voor de volgende dag is. 

Elke vrijdagmiddag is er een borrel op kantoor.  

DIENSTVERBAND 

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

 De werklocatie is WISSELEND. 

 De organisatie verzorgt de benodigde opleidingen zodat je jouw werk goed kunt 

uitvoeren. Je ontvangt een goed salaris conform de CAO Metaal en Techniek.  

FUNCTIE-EISEN 

 Je bent in het bezit van een rijbewijs B. 

 Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal. 

 Je bent enthousiast en leergierig.     

GEÏNTERESSEERD? 

Stuur jouw CV en korte motivatie onder vermelding van vacaturenummer 1069023 en mw. 

A. van den Brink naar: reacties@uwv.nl 

mailto:reacties@uwv.nl
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THEATER TECHNICUS/AV SPECIALIST M/V (32-38 UUR) 

Voor een congrescentrum te Amersfoort zijn wij op zoek naar een allround AV specialist. 

WERKZAAMHEDEN 

Je biedt audiovisuele ondersteuning in een uniek congres-eventzaal. Je helpt bij het opbouwen 

van congressen en evenementen. Je verleent assistentie bij het oplossen van AV hulpvragen of 

storingen in de 25 zalen. 

DIENSTVERBAND 

 Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor 32-38 uur per week. 

 De werklocatie is AMERSFOORT. 

FUNCTIE-EISEN 

 Je bent 4 dagen per week beschikbaar, 5 mag ook.  

 Je bent een allrounder met ervaring in een soortgelijke functie.  

 Je kunt overweg met een geluidstafel, lichttafel, een beamer en videoschakelaar.  

 Je vindt contact met klanten leuk. Je kan goed omgaan met dynamiek.     

GEÏNTERESSEERD? 

Stuur jouw CV en korte motivatie onder vermelding van vacaturenummer 210323 en mw. 

M. Boere naar: reacties@uwv.nl 

mailto:reacties@uwv.nl
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INTERIEURVERZORGING EN SCHOONMAAK 

 

MEDEWERKER HOUSEKEEPING HOTEL M/V (15-20 UUR) 

Voor een hotel te Amersfoort zijn wij op zoek naar 2 nieuwe medewerkers voor de 

housekeeping. Na een goede inwerking ga je zelfstandig hotelkamers schoonmaken. Het gaat 

om een parttime functie van 15 - 20 uur per week. 

DIENSTVERBAND 

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

 De werklocatie is AMERSFOORT. 

FUNCTIE-EISEN 

 Je werkt via een rooster en je moet wel doordeweeks en in het weekend kunnen 

werken. 

 Je moet fysiek zwaar werk aankunnen en je bent gemotiveerd en flexibel.    

GEÏNTERESSEERD? 

Stuur jouw CV en korte motivatie onder vermelding van vacaturenummer 519823 en mw. 

M. Boere naar: reacties@uwv.nl 

mailto:reacties@uwv.nl
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SCHOONMAAKMEDEWERKER M/V (10-32 UUR) 

Voor een schoonmaakbedrijf zoeken wij een gemotiveerde Schoonmaakmedewerker die graag 

of in de vroege ochtenduren, in de namiddag en/of in de late avond wil werken. 

Het gaat vooral om kleine contracten qua uren. Meer uren is bespreekbaar. 

WERKZAAMHEDEN 

Het betreft bedrijven in Amersfoort. Zowel kantoren als kinderdagverblijven. Indien gewenst is 

er goede begeleiding op de werkvloer aanwezig. Een goede motivatie is het belangrijkste. 

DIENSTVERBAND 

 Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor 10-32 uur per week. 

 De werklocatie is AMERSFOORT. 

FUNCTIE-EISEN 

 Je wilt graag werken. 

 Een rijbewijs is een grote pre. 

 Je moet parttime beschikbaar zijn.     

GEÏNTERESSEERD? 

Stuur jouw CV en korte motivatie onder vermelding van vacaturenummer 219023 en mw. 

I. Verhoeff naar: reacties@uwv.nl 

mailto:reacties@uwv.nl
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MEDEWERKERS HOUSEKEEPING M/V (10-30 UUR)  

Een hotel in hartje centrum Amersfoort met 25 kamers zoekt medewerkers housekeeping. 

Zowel minder uren als meer uren is mogelijk. Je gaat je bezighouden met het schoonmaken 

van de kamers.   

DIENSTVERBAND 

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

 De werklocatie is AMERSFOORT. 

FUNCTIE-EISEN 

 Je bent gemotiveerd en je bent het liefst ook 1 dag in het weekend beschikbaar. 

 Werktijden zijn tussen 10.00 en 14.00 uur.     

GEÏNTERESSEERD? 

Stuur jouw CV en korte motivatie onder vermelding van vacaturenummer 1715122 en mw. 

M. Boere naar: reacties@uwv.nl 

mailto:reacties@uwv.nl
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ONDERWIJS EN PEDAGOGISCH WERK 
 

LEIDINGGEVENDE KINDEROPVANG M/V (24-26 UUR)  

Als leidinggevende weet jij jouw leidinggevende capaciteiten feilloos te combineren met 

commercieel en financieel inzicht. Samen met je team weet je van elke dag iets bijzonders te 

maken en verrassende activiteiten aan te bieden.  

WERKZAAMHEDEN 

Je weet jouw team te coachen, begeleiden en inspireren en geniet ervan om samen met je 

team een veilige plek te bieden. Als geen ander begrijp jij het belang van goede communicatie 

met ouders, collega’s en samenwerkingspartners. De locatie is een fijne plek waar iedereen 

zich van harte welkom voelt. Je levert hier een grote bijdrage aan en neemt hierin het 

voortouw. Je zorgt ervoor dat collega’s zich gehoord en gezien voelen. 

In deze rol is het fijn als je je kunt vinden en bekend bent met de Christelijke identiteit vanuit 

de locatie. Je bent als leidinggevende eindverantwoordelijk voor jouw locatie. Hierbij ben je 

verantwoordelijk voor het realiseren van personeelsbeheer, het jaarplan, en financiën 

(budgetdoelen). Je coördineert dagelijks in samenwerking met de assistent coaches van jullie 

locatie. Je bent de ondernemer van de locatie, het visitekaartje en je zorgt voor verbinding 

met de omgeving. Je weet de juiste prioriteiten te stellen wanneer je wordt gebeld en kunt het 

daarna ook weer makkelijk loslaten. Je weet jouw voelsprieten juist in te zetten in onder 

andere het stukje leiderschap. Je reist vanuit de locatie een aantal keren per maand naar ons 

kantoor in Nijkerk of naar één van de locaties in Amersfoort voor overleggen met collega’s. 

Vanuit Nijkerk word je ondersteund door het supportteam dat samen met jou verantwoordelijk 

is voor de marketingacties voor jouw locatie, personeelszaken, financiën etc. 

Wat we vooral belangrijk vinden is dat je voldoening haalt uit het coachen en motiveren van je 

medewerkers en dat jij het leuk vindt om dienstbaar te zijn naar kinderen, ouders, collega’s en 

andere partijen in het gebouw. 

DIENSTVERBAND 

 Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor 24-26 uur per week. 

 De werklocatie is AMERSFOORT. 

FUNCTIE-EISEN 

 Je bent in het bezit van een diploma op hbo-niveau. 

 Je hebt meer dan drie jaar leidinggevende ervaring aan meer dan 25 mensen, en je 

staat graag met de voeten in de klei. 

 Je bent beschikbaar voor 24 uur, dagen zijn in overleg, waarbij de vrijdag een grote pre 

is.     

GEÏNTERESSEERD? 
Stuur jouw CV en motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer 866123 en mw. D. 

van Greevenbroek naar: reacties@uwv.nl 

mailto:reacties@uwv.nl
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COÖRDINATOR GROEN (KINDEROPVANG) M/V (24 UUR) 

Als coördinator Groen ben je verantwoordelijk voor de aanleg van nieuwe ontdek(speel)tuinen 

inclusief het begeleiden van uitbestede klussen. Ook projecten in bestaande tuinen vallen 

onder jouw verantwoording. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor een aantal grotere tuinen. 

WERKZAAMHEDEN 

Als coördinator Groen doe je de centrale inkoop van materiaal en maak je een jaar- en 

weekplanning voor alle locaties. Jij bent de groenexpert binnen de kinderopvangorganisatie, 

ook voor de locaties waar het onderhoud door een andere Locatie Verantwoordelijke Groen 

wordt uitgevoerd. Je doet dit in nauwe samenwerking met pedagogisch coaches en je collega’s 

van Huisvesting. 

Vanuit je rol houd je nauw contact met de coaches (leidinggevende), assistent coaches, 

leveranciers, begeleiders en Locatie Verantwoordelijke Groen van alle locaties zodat onderhoud 

en projecten in goede banen geleid worden en de tuinen er het hele jaar verzorgd uitzien. Dit 

zijn immers onze visitekaartjes, maar vooral de buitenspeelplekken van de kinderen. Je bent 

aanspreekpunt en sparringpartner intern voor facilitair, interieur en groenteam rondom 

vernieuwde projecten en onderhoud. Extern voor hoveniers of andere betrokkenen bij 

(tuin)projecten. Hoofdtaken: 

 coördineren van alle tuinprojecten; 

 onderhouden van de grote tuinen als Locatie Verantwoordelijke Groen; 

 ondersteunen van de andere Locatie Verantwoordelijken Groen. 

DIENSTVERBAND 

 Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor 24 uur per week. 

 De werklocatie is AMERSFOORT. 

FUNCTIE-EISEN 

 Je hebt een relevante opleiding op minimaal niveau 3. En bij voorkeur minimaal 2 jaar 

relevante werkervaring in tuinonderhoud. 

 Je hebt een groot hart voor mensen, een groot verantwoordelijkheidsgevoel en groene 

vingers. 

 Je houdt zicht op een groter geheel en kan deze in kleine, begrijpbare stukjes knippen. 

 Je straalt rust en vertrouwen uit, maar weet ook van aanpakken. 

 Je vindt het leuk om iedereen van 0 tot 101 jaar te betrekken bij ‘jouw’ groen. 

 Je kunt de lijnen uitzetten voor een project en hier proactief op aansturen. 

 Je pakt proactief werkzaamheden op en delegeert wanneer nodig. 

 Je hebt goede communicatieve vaardigheden. 

 Je hebt een coördinerend en organiserend vermogen. 

GEÏNTERESSEERD? 

Stuur jouw CV en korte motivatie onder vermelding van vacaturenummer 871123 en mw. 

D. van Greevenbroek naar: reacties@uwv.nl 

mailto:reacties@uwv.nl
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OVERHEID 

 

MEDEWERKER BEZWAAR EN BEROEP M/V (36-38 UUR)   - NIEUW – 

Ben jij geïnteresseerd in de sociale verzekeringswereld, heb je altijd al een maatschappelijke 

bijdrage willen leveren, wil je alles weten over het afhandelen van bezwaarschriften en 

ervaring opdoen als Medewerker Bezwaar? Reageer dan snel! 

WERKZAAMHEDEN 

Wij hebben de functie van Medewerker Bezwaar vacant. In deze functie heroverweeg je 

beslissingen op basis van jouw vakinhoudelijke deskundigheid. Hierbij vorm je in de rol van 

regiehouder een onafhankelijk en objectief oordeel over het bezwaar. Dat betekent dat je 

bezwaren en klachten serieus neemt en stilstaat bij argumenten die klanten naar voren 

brengen. Vervolgens stel je een Beslissing op Bezwaar op, om de rechtspositie van de 

belanghebbende vast te leggen, of te zoeken naar een passende oplossing via persoonlijke 

benadering of mediation. Ook treed je op als voorzitter. Verder denk je mee in het verder 

optimaliseren van de dienstverlening, de afstemming tussen de divisies en de 

professionalisering van Bezwaar & Beroep. Dit is een functie met ruimte voor persoonlijke 

ontwikkeling en mogelijkheden om samen met anderen B&B vorm te geven. 

DIENSTVERBAND 

 Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor 36-38 uur per week. 

 De werklocatie is UTRECHT OF ALMERE. 

FUNCTIE-EISEN 

 Je functioneert minimaal op een hbo-niveau, bij voorkeur aangetoond door een 

afgeronde opleiding HBO-recht. Je kent de wet- en regelgeving Sociale verzekeringswet 

(SV) en de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB). 

 Je hebt bij voorkeur ervaring die een directe inzetbaarheid mogelijk maakt.    

GEÏNTERESSEERD? 

Stuur jouw CV en korte motivatie onder vermelding van vacaturenummer 981323 en mw. 

N. Ahmiane naar: reacties@uwv.nl 

mailto:reacties@uwv.nl
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PROJECT CONTROLLER (SENIOR) M/V (24-36 UUR) 

Wat is er mooier dan bijdragen aan wegen, vaarwegen en watersystemen waar dagelijks 

miljoenen mensen gebruik van maken? In de nieuwe rol van financieel expert 

projectbeheersing zoals wij de rol noemen werk je aan de uitdagende projecten. 

WERKZAAMHEDEN 

Met tientallen projecten voor het onderhouden en realiseren van Nederlandse infrastructuur 

geven we jaarlijks enkele miljarden uit. Dit soort getallen zorgt bij de projecten voor een 

complexe financiële administratie. Als financieel expert zorg jij, samen met jouw collega’s, 

voor de juiste ontvangst, registratie en verwerking van de gehele financiële administratie op 

jouw project(en).  

Je krijgt daarbij projecten toegekend waarvoor je zelfstandig de financiële administratie 

verzorgt. Je zorgt voor de voorbereiding van rapportages van diverse gegevens, zoals 

statusoverzichten en signaleert afwijkingen of bijzonderheden. Deze communiceer je proactief 

richting de projectteamleden en de afdeling inkoop, je helpt hen bij het leveren van de juiste 

informatie en verwerkt deze in SAP. Hierbij staat voor jou volledigheid, tijdigheid en 

accuratesse voorop. 

Je hebt van nature de wil om constructief samen te werken. Voor jou is het normaal om kennis 

met collega’s te delen. Met een sterke klantgerichtheid zorg je voor een goede relatie met het 

projectteam. Je vindt het leuk om processen verder te ontwikkelen, kennis te delen en 

werkinstructies te maken. Met een nuchtere blik kan je goed relativeren. Bovendien ben je een 

echte pionier en bouwer en houd je van uitdagingen. 

DIENSTVERBAND 

 Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor 24-36 uur per week. 

 De werklocatie is WISSELEND. 

FUNCTIE-EISEN 

 Je hebt minimaal een mbo-diploma bij voorkeur in een financiële, economische of 

bedrijfskundige richting. 

 Je hebt ervaring met financiële administratie (kennis van SAP ERP is een pre). 

 Je hebt goede ervaring en kennis met MS Office, met name Excel. 

 Je hebt ervaring met projectmatig werken.    

GEÏNTERESSEERD? 

Stuur jouw CV en korte motivatie onder vermelding van vacaturenummer 4147722 en mw. 

D. van Greevenbroek naar: reacties@uwv.nl 

mailto:reacties@uwv.nl
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SECRETARIEEL EN ADMINISTRATIE 
 

SECRETARIEEL MEDEWERKER GHZ M/V (24 UUR)   - NIEUW – 

Je biedt als Secretarieel Medewerker organisatorische en administratieve ondersteuning aan de 

Clustermanager en de woonlocaties binnen de gehandicaptenzorginstelling. 

WERKZAAMHEDEN 

Je hebt regelmatig contact met de Clustermanager over de werkzaamheden, agenda, 

planningen en mailbox. Je hebt veel contact met de locaties en ondersteunt hen daar waar 

nodig. Jouw werk doe je op een proactieve wijze en met de vereiste zorgvuldigheid. Je verricht 

diverse bij de functie behorende administratieve werkzaamheden, zoals het voorbereiden van 

mutaties, het regelen van ICT-aangelegenheden en het plaatsen van bestellingen. Kortom, een 

veelzijdige en uitdagende functie. 

Je komt als Secretarieel Medewerker te werken op de mooie historische kantoorlocatie in 

Soest. Ook thuiswerken behoort tot de mogelijkheden. Cluster 2D bestaat uit een aantal 

woonlocaties die verspreid liggen in Soest. Het gaat om woonvoorzieningen voor volwassenen 

met een matig/licht verstandelijke beperking, volwassenen met een verstandelijke beperking 

die zoveel mogelijk zelfstandig kunnen wonen en jongvolwassenen met een matig 

verstandelijke beperking.  

DIENSTVERBAND 

 Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor 24 uur per week. 

 De werklocatie is SOEST. 

FUNCTIE-EISEN 

 Je beschikt over secretariële en administratieve vakkennis op mbo-niveau, aangevuld 

met enige jaren werkervaring. 

 Je beschikt over kennis van de administratieve organisatie en procedures binnen het 

secretariaat en de in gebruik zijnde geautomatiseerde systemen en programma's.  

 Je houdt kennis, zo nodig, op peil door het volgen van bij- en nascholing. 

 Je bent stressbestendig, flexibel en in staat je eigen werk te organiseren. 

 Je bent integer en kunt correct omgaan met vertrouwelijke informatie. 

 Je werkt zelfstandig, in overleg met de manager en betrokken medewerkers en stelt 

prioriteiten in de voortgang van de diverse activiteiten. 

 Je beschikt over sociale vaardigheden.   

GEÏNTERESSEERD? 

Stuur jouw CV en korte motivatie onder vermelding van vacaturenummer 1076923 en mw. 

D. van Greevenbroek naar: reacties@uwv.nl 

mailto:reacties@uwv.nl
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SECRETARESSE M/V (24-40 UUR) 

Ben jij een ervaren secretaresse of heb je net een opleiding afgerond of wil je graag 

secretaresse worden? Laat het dan weten! 

WERKZAAMHEDEN 

Heb je al ervaring? Meld je dan aan, er wordt dan gekeken naar beschikbare vacatures. 

Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld Management assistent, Bestuurssecretaresse en 

Directiesecretaresse. De salarissen lopen hierin uiteen.  

Heb je nog geen ervaring? Dan kun je de opleiding in. Als aankomend secretaresse herken jij 

je in het volgende: Je bent een ultieme verbinder, ontzorger en oplosser in één. Je weet wat je 

wilt, maar nog niet wat dit voor jou betekent. Binnen het assistent vak is het nu eenmaal lastig 

in te schatten wat de exacte inhoud van een functie is. Wij weten net zo goed als jij dat de 

secretaresse bij het ene bedrijf een heel ander takenpakket heeft als functie met dezelfde 

functietitel bij een ander bedrijf. Jij weet wel dat ondersteunen jouw passie is. 

Wat krijg je ervoor terug: Je gaat eerst aan de slag met een tijdelijk contract van 7 maanden. 

Is het inderdaad je droombaan? Dan zal je vast in dienst treden bij jouw droomwerkgever. We 

hebben zowel fulltime als parttime functies te bieden.  

DIENSTVERBAND 

 Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor 24-40 uur per week. 

 De werklocatie is UTRECHT. 

 Een salaris van €2250,- tot €2950,- per maand. 

 8,33% vakantiegeld.  

 Reiskosten van 0,24ct per kilometer. 

 25 vakantiedagen. 

 Persoonlijke begeleiding en interne trainingen via een online platform. 

FUNCTIE-EISEN 

Je beheerst de volgende ervaring en competenties: hbo werk- en denkniveau. Een uitstekende 

beheersing van de Nederlandse taal. Verder ben je flexibel, proactief, communicatief sterk en 

discreet en beschikbaar tussen 24-40 uur per week. Als aankomend secretaresse ben je 

fulltime (5 dagen) beschikbaar, waarbij je 1 dag per week (betaald) een trainingsdag hebt. De 

opleiding wordt volledig betaald.  

GEÏNTERESSEERD? 

Stuur jouw CV en korte motivatie onder vermelding van vacaturenummer 28723 en mw. M. 

Boere naar: reacties@uwv.nl 

mailto:reacties@uwv.nl
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ZAKELIJKE DIENSTVERLENING 

 

PLANNER ROOSTERS EN ROUTES M/V (32-40 UUR)   - NIEUW –  

Voor een jonge, informele en snelgroeiende onderneming zoeken wij een planner op het 

kantoor in Nijkerk. Het bedrijf installeert elektrische laadpalen bij bedrijven en particulieren 

door heel Nederland. Samen met een collega maak je de planning voor de installateurs en de 

routes die zij gaan rijden. 

WERKZAAMHEDEN 

Er zijn ruim 40 medewerkers actief in de buitendienst. Op kantoor werken momenteel 9 

collega’s. Jij zorgt dat iedereen efficiënt de routes rijdt om de laadpalen te installeren. Hierbij 

houdt je rekening met vakanties en soms ziekte.  

Je hebt in deze afwisselende en verantwoordelijke functie veel contact met opdrachtgevers per 

mail en telefoon. Daarnaast communiceer je met je collega's van de buitendienst over welke 

routes er gereden moeten worden. Ook zorg je ervoor dat de juiste materialen op tijd 

aanwezig zijn om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.  

DIENSTVERBAND 

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

 De werklocatie is NIJKERK. 

FUNCTIE-EISEN 

 Je hebt kennis van MS Office (Word en Excel) en Outlook.   

 Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.  

 Je moet kunnen rekenen.     

GEÏNTERESSEERD? 

Stuur jouw CV en korte motivatie onder vermelding van vacaturenummer 1069223 en mw. 

A. van den Brink naar: reacties@uwv.nl 

mailto:reacties@uwv.nl
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RECRUITER M/V (24-40 UUR)   - NIEUW –  

Voor een middelgroot bureau in Amersfoort zoeken wij een recruiter voor minimaal 24 uur per 

week.  

De organisatie is actief op het gebied van werving & selectie, detachering en payroll. Landelijk 

voor zeer uiteenlopende functies binnen de overheid en publieke sector. 

DIENSTVERBAND 

 Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor 24-40 uur per week. 

 De werklocatie is AMERSFOORT. 

 Je werkt vanaf het kantoor in Amersfoort. 

FUNCTIE-EISEN 

 Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.  

 Je hebt kennis van de programma's van MS Office. 

 Je bent sociaal en communicatief vaardig en je vindt het leuk om in een informeel team 

te werken.     

GEÏNTERESSEERD? 

Stuur jouw CV en korte motivatie onder vermelding van vacaturenummer 1015223 en mw. 

A. van den Brink naar: reacties@uwv.nl 

mailto:reacties@uwv.nl
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ALLROUND MEDEWERKER M/V (24-40 UUR)   - NIEUW – 

Wij zijn op zoek naar een allround medewerker. Voor een middelgrote organisatie die snel 

groeiend is, gevestigd in Amersfoort. Het bedrijf is gespecialiseerd in de reparatie/ 

refurbishment van mobiele devices. De werksfeer is informeel en gezellig.  

WERKZAAMHEDEN 

Je hebt afwisselende werkzaamheden zoals het controleren van producten op kwaliteit, 

hoeveelheid, verpakking en serienummer, administratief verwerken van processen in een 

computersysteem en het sorteren en stickeren van goederen. Als allround medewerker 

kwaliteit en controle ga jij je ook bezig houden met het: 

 verzendklaar maken van orders;  

 verpakken van goederen;  

 verwerken van geretourneerde goederen; 

 invullen en controleren van administratieve documenten; 

 bewaken van de voortgang van bestellingen en verzendingen; 

 signaleren en herstellen van eventuele fouten of afwijkingen van uitgaande of 

inkomende orders. 

DIENSTVERBAND 

 Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor 24-40 uur per week. 

 De werklocatie is AMERSFOORT. 

FUNCTIE-EISEN 

 Je werkt netjes en secuur. 

 Je spreekt bij voorkeur Nederlands en anders beheers je de Engelse taal.  

 Enige kennis van software is handig (je moet kunnen werken met een computer).  

 Er wordt op kantoordagen gewerkt in twee shifts. De werktijden zijn van 10.00 uur - 

18.30 uur of van 14.00 uur - 22.30 uur. Minimaal 3 dagen per week of meer.   

GEÏNTERESSEERD? 

Stuur jouw CV en korte motivatie onder vermelding van vacaturenummer 1064323 en mw. 

A. van den Brink naar: reacties@uwv.nl 

mailto:reacties@uwv.nl
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RECRUITER/TALENTJAGER KINDCENTRUM M/V (24-36 UUR)   - NIEUW – 

Jouw werk als recruiter is heel afwisselend. Je houdt je bezig met de werving en selectie: hoe 

krijgen we de juiste mensen binnen? Zo speur je naar een pedagogische medewerker, dan 

drink je weer koffie met een horeca-sollicitant of duik je in de Zorg cao. 

WERKZAAMHEDEN 

Je bent de schakel tussen leidinggevenden, sollicitanten en vacatures en leert onze organisatie 

dus van onder tot boven kennen. Daarin mag je creatief en proactief aan de slag. Graag zelfs! 

Omdat ze hard groeien, zoeken ze een collega voor het team Personeelszaken (nu nog 4 

personen) voor hun gezellige kantoor in Nijkerk. 

Bij deze werkgever komen kinderopvang, ontmoeting, horeca en zorg samen. Een wereld op 

zich dus. Eentje waar iedereen welkom is, ongeacht achtergrond, leeftijd, zorgvraag of talent.  

Ze zoeken een enthousiaste collega voor 24 tot 36 uur per week die in mogelijkheden kan 

denken. Gaan we niet linksom, dan maar rechtsom. Je wordt blij van de perfecte match tussen 

vacature en kandidaat. En als daarvoor creatieve invalshoeken nodig zijn, heb jij daar wel 

ideeën voor. Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend en je hebt gevoel voor tekst en 

media. Bovenal hou je van mensen en van de mogelijkheid hen een plek te geven die perfect 

bij ze past. 

DIENSTVERBAND 

 Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor 24-36 uur per week. 

 De werklocatie is NIJKERK. 

FUNCTIE-EISEN 

 Je bent in ieder geval beschikbaar op de vrijdagen. 

 Je vindt het leuk om in mogelijkheden en oplossingen te denken. 

 Je zou graag verschillende werkplekken hebben. 

 Je houdt van in contact zijn met mensen. 

 Solliciteren met persoonlijk CV én een motivatiebrief.     

GEÏNTERESSEERD? 

Stuur jouw CV en motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer 994723 en mw. D. 

van Greevenbroek naar: reacties@uwv.nl 

mailto:reacties@uwv.nl
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PROJECTLEIDER ZZP M/V (4-8 UUR)   - NIEUW – 

Voor de stichting ReconnAct zoekt men mensen die op ZZP basis de stichting ondersteunen en 

het netwerk uitbreiden. 

DIENSTVERBAND 

 Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor 4-8 uur per week. 

 De werklocatie is SOESTERBERG. 

FUNCTIE-EISEN 

 Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal. 

 Je kan goed netwerken. 

 Je staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.    

GEÏNTERESSEERD? 

Stuur jouw CV en korte motivatie onder vermelding van vacaturenummer 1063123 en mw. 

A. van den Brink naar: reacties@uwv.nl 

mailto:reacties@uwv.nl
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EPA ADVISEUR (OPLEIDING) M/V (32-36 UUR)   - NIEUW – 

Wij zijn op zoek naar een EPA adviseur (opleiding). 

WERKZAAMHEDEN 

Als Energie Prestatie Adviseur (EP-W/B) ga je je bezig houden met het (zelfstandig) 

voorbereiden, uitvoeren en verwerken van inspecties van woningen. Het gaat om 

energiezuinigheid. Dit is gebaseerd op advies en is geen verkoop! 

De opnames vinden plaats bij zowel bewoonde als onbewoonde woningen door het hele land. 

Dit doe jij aan de hand van een aantal vastgestelde beoordelingscriteria en 

basisopnamemethodiek. 

Je moet dus goed in staat zijn om techniek en inhoud te combineren. Om als EPA Adviseur aan 

de slag te gaan moet je een erkende certificering behalen. De opleiding wordt gefaciliteerd 

alsmede de opdrachten waar je aansluitend kunt gaan werken. 

Je gaat een opleidingstraject volgen met baanintentie/ baangarantie. Je moet dan wel alle 4 

modules voldoende hebben gescoord. Het opleidingstraject duurt tussen 6 en 9 maanden en je 

wordt daarna gedetacheerd. De studiebelasting is circa 15 uur per week. De opleiding zelf is 

een combinatie tussen videolessen, praktijkonderdelen en live bijeenkomsten. Deze wordt 

gegeven in Amsterdam! 

DIENSTVERBAND 

 Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor 32-36 uur per week. 

 De werklocatie is AMERSFOORT. 

FUNCTIE-EISEN 

 Je hebt duurzaamheid hoog in het vaandel en kennis van de bouw en/of 

installatietechniek is een sterke pre. Een echte technische achtergrond is niet nodig, wel 

affiniteit met (woning)bouwkunde. 

 Je bent sterk met cijfers en kunt goed rekenen.  

 Je hebt minimaal een mbo 4 niveau. 

 Je moet exact en nauwkeurig kunnen werken volgens een bepaald protocol. 

 Je hebt goede sociale en communicatieve vaardigheden (Nederlandse taalvaardigheid is 

een eis). Je moet communicatief sterk zijn i.v.m. veel klantcontact.    

 Je hebt flexibiliteit in het aanvaarden van werk, maar ook in bereidheid tot reizen voor 

je opdrachtgever. 

 Je bent zelfstandig, proactief en je moet wél daadkrachtig zijn. 

 Je hebt een rijbewijs B. 

GEÏNTERESSEERD? 

Stuur jouw CV en korte motivatie onder vermelding van vacaturenummer 987123 en dhr. 

R. Derksen naar: reacties@uwv.nl 

mailto:reacties@uwv.nl


54 
 

 

JURIST BESTUURSRECHT M/V (32-36 UUR)  

Deze werkgever bemiddelt kandidaten met een juridische achtergrond op hbo en wo niveau 

naar o.a. de publieke sector. Denk daarbij aan UWV, de Rijksoverheid, Gemeenten, Provincie 

en Staatbosbeheer als opdrachtgevers. 

DIENSTVERBAND 

 Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor 32-36 uur per week. 

 De werklocatie is AMERSFOORT. 

FUNCTIE-EISEN 

 Je hebt een afgeronde opleiding (hbo/wo) Nederlands Recht en affiniteit met het 

bestuursrecht. 

 Je hebt goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden. 

 Je bent resultaatgericht, omgevingsbewust, analytisch sterk en flexibel.    

GEÏNTERESSEERD? 

Stuur jouw CV en korte motivatie onder vermelding van vacaturenummer 792823 en mw. 

M. Boere naar: reacties@uwv.nl 

mailto:reacties@uwv.nl
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ASSISTENT ACCOUNTANT M/V (24 UUR) 

Wij zijn op zoek naar een assistent accountant.  

WERKZAAMHEDEN 

Als assistent accountant ondersteun je bij het uitvoeren en controleren van de financiële 

administratie en boekhoudkundige werkzaamheden. Je stelt de jaarrekening op en ondersteunt 

bij fiscale taken. 

DIENSTVERBAND 

 Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor 24 uur per week. 

 De werklocatie is AMERSFOORT. 

FUNCTIE-EISEN 

 Je hebt een administratief mbo niveau. 

 Je hebt financieel inzicht. 

 Je hebt kennis van financiële kengetallen. Daarnaast basiskennis van belastingen en 

jaarrekeningen opmaken. 

GEÏNTERESSEERD? 

Stuur jouw CV en korte motivatie onder vermelding van vacaturenummer 727723 en dhr. 

R. Derksen naar: reacties@uwv.nl 

mailto:reacties@uwv.nl
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MEDEWERKER DEBITEUREN M/V (24-36 UUR) 

Heb jij enige jaren ervaring op gedaan met debiteuren administratie, bij voorkeur in een 

zakelijke administratieve richting dan ben jij wellicht de kandidaat die we zoeken. 

WERKZAAMHEDEN 

Samen met je collega's zorg je ervoor dat de debiteuren tijdig de juiste betalingen verrichten. 

De taken en werkzaamheden hebben onder meer betrekking op: 

 controleren debiteurenkaarten; 

 telefonisch contact met debiteuren om vragen te beantwoorden en hen te bewegen om 

te betalen; 

 signaleren bijzonderheden met betrekking tot debiteuren en deze delen met collega's 

(binnen en buiten het eigen team); 

 vastleggen telefoongesprekken; 

 minimaliseren van de openstaande vorderingen. 

Bij je werk als Medewerker debiteuren werk je samen met je financiële collega's en diverse 

andere collega's binnen de keten. 

DIENSTVERBAND 

 Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor 24-36 uur per week. 

 De werklocatie is AMERSFOORT. 

FUNCTIE-EISEN 

 Je hebt een mbo diploma (niveau 4), enige ervaring met debiteuren en een sterk gevoel 

voor cijfers. 

 Je hebt goede mondelinge communicatieve vaardigheden en een analytisch 

denkvermogen.  

 Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel in woord als geschrift. 

 

Met jouw kennis van de PAWW regeling en jouw positieve maar gerichte aanpak weet je de 

debiteur tot betaling over te laten gaan. Je hebt een luisterend oor en je kunt op een 

begripvolle en geduldige wijze de debiteuren te woord staan en vragen beantwoorden. 

GEÏNTERESSEERD? 

Stuur jouw CV en korte motivatie onder vermelding van vacaturenummer 748823 en dhr. 

R. Derksen naar: reacties@uwv.nl 

mailto:reacties@uwv.nl
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SUPPORT CONSULTANT M/V (32-36 UUR) 

Als Support Consultant ondersteun je beheerders die werken met onze HR oplossingen in de 

Cloud. Je analyseert vraagstukken met betrekking tot de database en houd je bezig met 

vraagstukken die gaan over de inrichting en autorisatie. Je bent het eerste aanspreekpunt voor 

klanten. 

Je bent in de rol van support consultant verantwoordelijk voor de klantvragen met betrekking 

tot de software en autorisaties. Je wordt onderdeel van een gedreven team waarin verbinding, 

oplossingsgerichtheid en plezier hebben in je werk centraal staat. Ze bieden je de mogelijkheid 

jezelf verder te ontplooien, zowel als support specialist, als op persoonlijk vlak en dit alles 

binnen onze internationaal opererende organisatie. 

DIENSTVERBAND 

 Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor 32-36 uur per week. 

 De werklocatie is AMERSFOORT. 

FUNCTIE-EISEN 

 Je hebt een mbo+ niveau.  

 Klantvaardigheid en leergierigheid is erg belangrijk.  

 Heb je ervaring als ICT consultant of vanuit een klantencontact functie, dan heb je een 

stevige pre. Je moet wél willen werken in een IT omgeving.     

GEÏNTERESSEERD? 

Stuur jouw CV en korte motivatie onder vermelding van vacaturenummer 483923 en dhr. 

R. Derksen naar: reacties@uwv.nl 

mailto:reacties@uwv.nl
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MEDEWERKER MARKETING ACQUISITIE M/V (20-24 UUR) 

Kun jij mensen netjes te woord staan, vind jij koud bellen leuk én heb jij een goede 

telefoonstem? Dan is de functie van Medewerker Marketing Acquisitie iets voor jou! Deze 

functie is voor 24 uur per week. De dagen en tijden kunnen flexibel ingedeeld worden. Het 

gaat om kantoordagen, zonder weekend of avonddiensten.  

WERKZAAMHEDEN 

We zoeken iemand die een vlotte babbel heeft, die mensen netjes te woord kan staan en die 

een goede telefoon stem heeft. Je bent een doorzetter en enige ervaring in sales is welkom, 

maar niet perse nodig.  

Jouw werkzaamheden zijn gericht op het koud bellen én acquireren van nieuwe klanten. Je 

moet natuurlijk een vriendelijke telefoonstem hebben, behoorlijk doorzettingsvermogen en 

feeling voor 'business'. Je hoeft geen ervaring te hebben, je wordt in de praktijk opgeleid. 

DIENSTVERBAND 

 Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor 20-24 uur per week. 

 De werklocatie is AMERSFOORT. 

FUNCTIE-EISEN 

Motivatie en inzet is het belangrijkste, je moet echt willen bellen. Je bent sociaal en goed in 

klantcontact.     

GEÏNTERESSEERD? 

Stuur jouw CV en korte motivatie onder vermelding van vacaturenummer 546823 en dhr. 

R. Derksen naar: reacties@uwv.nl 

mailto:reacties@uwv.nl
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COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST M/V (32-40 UUR) 

Adecco is doorlopend op zoek naar commerciële binnendienst medewerkers voor verschillende 

opdrachtgevers in de regio Utrecht en Amersfoort. Daarnaast ook vacatures voor 

klantenservice medewerkers. 

WERKZAAMHEDEN 

Als commercieel medewerker binnendienst/(junior) account manager wil je altijd het uiterste 

uit jezelf halen. Jij kunt goed het belang van de klant inschatten en dat samen met het 

verwachte resultaat afstemmen. Je houdt je bezig met administratieve werkzaamheden zoals 

het verwerken van inkomende verkooporders, het plaatsen van bestellingen, opstellen van 

offertes en prijsopgaves en het informeren van klanten met betrekking tot lopende orders en 

levertijden. Je voert verkoopgesprekken en volgt hierbij de processen op die van toepassing 

zijn. 

DIENSTVERBAND 

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

 De werklocatie is AMERSFOORT. 

FUNCTIE-EISEN 

Je bent communicatief vaardig, commercieel ingesteld en je hebt ervaring in het vakgebied.     

GEÏNTERESSEERD? 

Stuur jouw CV en korte motivatie onder vermelding van vacaturenummer 3512122 en mw. 

M. Boere naar: reacties@uwv.nl 

mailto:reacties@uwv.nl
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HR MEDEWERKER M/V (24-32 UUR)    

Jij bent een vraagbaak voor medewerkers en leidinggevende op het gebied van 

personeelsadministratie. Je krijgt energie van administratieve werkzaamheden en je bent 

communicatief vaardig. Dan zijn wij op zoek naar jou!  

De organisatie zelf is een gehandicaptenzorginstelling. Je betekent graag iets voor een ander 

en kijkt daarbij altijd naar kansen en mogelijkheden. Deze positieve energie werkt aanstekelijk 

op je collega's en de mensen voor wie je het allemaal doet. 

WERKZAAMHEDEN 

Als HR medewerker krijg je energie van alle administratieve werkzaamheden die voorkomen 

op een HR administratie. Je zorgt ervoor dat alle administratieve HR processen correct en tijdig 

worden afgehandeld. Jij bent hét eerste aanspreekpunt voor alle medewerkers en 

leidinggevenden van de organisatie. Je weet HR vragen op te lossen die betrekking hebben op 

regelgeving, administratieve processen, verlof en roosteren. Hierbij heb je klant- en 

servicegerichtheid hoog in het vaandel staan. 

Jouw werkzaamheden bestaan onder andere uit het verwerken van personele mutaties, up to 

date houden van registraties, verwerken van taken en signalen rondom verzuim, 

ondersteunende taken voor roosteren & plannen, versturen van correspondentie en veelvuldig 

klantcontact. De HR administratie is een afdeling waarbij het aanbod in werkzaamheden 

fluctueert. Ben je de ene dag volledig bij, dan kan dat de volgende dag compleet anders zijn. 

Je ziet het als een uitdaging om samen met jouw collega’s de schouders eronder te zetten en 

de werkvoorraad weg te werken. Je weet goed prioriteiten te stellen en het overzicht te 

bewaren. Kortom wij zijn op zoek naar een HR medewerker met passie voor het 

administratieve vak! 

DIENSTVERBAND 

 Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor 24-32 uur per week. 

 We werken hybride: dat betekent een combinatie tussen werken op kantoor en thuis. Je 

bent werkzaam op ons kantoor in Utrecht of Woudenberg. De vrijdag maakt onderdeel 

uit van jouw werkweek. 

FUNCTIE-EISEN 

 Je hebt een opleiding afgerond op mbo niveau, aangevuld met relevante 

praktijkervaring met betrekking tot administratieve procedures in HR. 

 Ervaring met Youforce is een pre. 

 Je hebt plezier in het helpen van collega's, je bent klant- en servicegericht, accuraat en 

zelfstandig.  

GEÏNTERESSEERD? 

Stuur jouw CV en korte motivatie onder vermelding van vacaturenummer 317723 en mw. 

D. van Greevenbroek naar: reacties@uwv.nl 

mailto:reacties@uwv.nl
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COMMUNICATIEADVISEUR M/V (24-40 UUR)  

Ben jij een ervaren communicatie/marketing professional? Met een hbo/wo diploma of recente 

ervaring? En ben jij beschikbaar tussen de 24-40 uur per week, lees dan snel verder! 

WERKZAAMHEDEN 

Een landelijke professional in de Marketing en Communicatie is op zoek naar ervaren 

communicatie professionals welke zij kunnen koppelen aan hun opdrachtgevers zoals 

gemeentes tot universiteiten en van ministeries tot ziekenhuizen en woningcorporaties, GGD 

etc. 

De dienstverlening bestaat uit Detachering, ZZP, of werving & selectie. Je kunt daarbij zowel 

vanuit huis als vanaf locatie werken. 

Kandidaten met studieachtergronden: Opleidingsrichting communicatie, marketing, 

journalistiek of talen (Nederlands) (bij voorkeur afgerond) zijn zeer welkom. 

DIENSTVERBAND 

 Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor 24-40 uur per week. 

 De werklocatie is AMERSFOORT. 

FUNCTIE-EISEN 

Je hebt een hbo/wo werk- en denkniveau en het liefst ook een diploma en/of relevante en 

recente werkervaring. Je bent leergierig, welwillend en flexibel en je hebt een zeer goede 

beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.     

GEÏNTERESSEERD? 

Stuur jouw CV en korte motivatie onder vermelding van vacaturenummer 4242122 en mw. 

M. Boere naar: reacties@uwv.nl 

mailto:reacties@uwv.nl
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ZORG EN WELZIJN 

 

WOONBEGELEIDER IN OPLEIDING M/V (27-32 UUR) 

Als woonbegeleider in opleiding volg je vanaf komende september 2023 de mbo opleiding 

Persoonlijk begeleider Maatschappelijke zorg op niveau 4 die je opleidt tot woonbegeleider. Het 

is een 3-jarige opleiding waarbij je tenminste 3 dagen per week werkzaamheden uitvoert bij 

de werkgever en 1 dag een opleiding volgt. 

WERKZAAMHEDEN 

Als woonbegeleider heb je een rol in de dagelijkse activiteiten binnen de woonvorm. Op basis 

van vastgestelde plannen ondersteun je de cliënt bij het versterken van de eigen kracht, bij 

het hervinden van de regie en het opnieuw inhoud en richting geven aan zijn of haar leven. Je 

werkt vanuit de visie van Kwintes, die gericht is op presentie, participatie en 

herstelondersteuning. Je bent aanwezig, bouwt aan een vertrouwensband, en sluit zoveel 

mogelijk aan bij de individuele wensen en behoeften. Je biedt waar nodig woonondersteuning 

en werkt nauw samen met je collega’s. Het eerste jaar heb je vanuit je leerling rol de 

gelegenheid om je het werk eigen te maken. Je werkt geleidelijk toe naar zelfstandig werken 

als woonbegeleider. 

DIENSTVERBAND 

 Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor 27-32 uur per week. 

 De werklocatie is AMERSFOORT. 

FUNCTIE-EISEN 

 Je hebt al eerder werkervaring opgedaan (in een andere sector). 

 Je bent bereid om de mbo opleiding: Persoonlijk begeleider Maatschappelijke zorg te 

volgen vanaf het 1e jaar bij het ROC Hilversum of je volgt de opleiding al bij een andere 

erkende onderwijsinstelling.  

GEÏNTERESSEERD? 

Stuur jouw interesse onder vermelding van vacaturenummer 667823 en mw. D. van 

Greevenbroek naar: reacties@uwv.nl 

mailto:reacties@uwv.nl
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AMBULANT WOONZORGMEDEWERKER M/V (12-16 UUR) 

Voor het ambulant team van een GGZ-instelling in Amersfoort zijn wij op zoek naar een 

gemotiveerde collega in de functie van woonzorgmedewerker voor 12-16 uur per week. Als 

woonzorgmedewerker lever je een bijdrage aan een optimaal leefklimaat voor cliënten. 

WERKZAAMHEDEN 

De nadruk van deze functie ligt op het bieden van begeleiding bij deze taken rondom de 

leefomgeving van de cliënt. Ook signaleer je eventuele problematiek en geeft dit door aan de 

woonbegeleiding. De basis is de vertrouwensband die je opbouwt met cliënten. Je werktijden 

worden in overleg vastgesteld (3x4 of 4x4 uur per week).  

Het team in Amersfoort bestaat uit 6 woonbegeleiders en 3 persoonlijk begeleiders die samen 

zorg bieden aan ongeveer 30 cliënten die zelfstandig wonen in de regio Amersfoort. Hiernaast 

beschikt het team nog over een ervaringsdeskundige en een gedragswetenschapper. De 

cliënten (met steeds meer WLZ beschikkingen) hebben diverse psychische kwetsbaarheden. 

Het team is zelfstandig, ervaren en werkt goed met elkaar samen. Ze zoeken samen met 

cliënten de verbinding met de omgeving waar iemand woont. Je houdt ervan om mee te 

denken en te helpen aan de verder ontwikkeling van het team. Zo heeft elk teamlid extra 

organisatorische taken. 

DIENSTVERBAND 

 Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor 12-16 uur per week. 

 De werklocatie is AMERSFOORT. 

FUNCTIE-EISEN 

In de functie van woonzorgmedewerker ben je klantgericht en goed in staat om je 

werkzaamheden zelfstandig te organiseren en te plannen. Je bent flexibel inzetbaar, kunt goed 

samenwerken en staat open voor nieuwe ontwikkelingen. Je staat sterk in je schoenen, bent 

sociaal vaardig en kunt prioriteiten én grenzen stellen. 

Je hebt minimaal een mbo niveau 2 zorg opleiding en werkervaring in een verzorgende functie. 

Ook heb je kennis en affiniteit met de GGZ.  

GEÏNTERESSEERD? 

Stuur jouw CV en korte motivatie onder vermelding van vacaturenummer 368123 en mw. 

D. van Greevenbroek naar: reacties@uwv.nl 

mailto:reacties@uwv.nl
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WERKEN EN LEREN GEHANDICAPTENZORG M/V (24-36 UUR) 

Gooi het roer om! Kom werken en leren bij deze werkgever en word een professioneel 

begeleider van mensen met een verstandelijke of dubbele beperking. Kom met ons in contact 

en vraag naar de mogelijkheden. 

WERKZAAMHEDEN 

Je kunt in september of februari starten met de beroepsopleiding. Duurt dat nog even? Dan 

kun je, voorafgaand aan de start van je studie, al op een van onze locaties aan de slag als 

aspirant-leerling, natuurlijk met salaris. 

Je besteedt 1 dag per week aan je opleiding. Je bepaalt zelf je route, zodat je opleiding perfect 

aansluit bij waar jij als leerling in de gehandicaptenzorg tegenaan loopt. Afhankelijk van jouw 

tempo en niveau duurt de opleiding gemiddeld 2 tot 3 jaar. Dan heb je een MBO-diploma 

begeleider (niveau 3) of persoonlijk begeleider (niveau 4) op zak. Voordat je start met de 

diplomaroute, neemt de werkgever een TMA bij je af. Met deze Talent- en Motivatie Analyse 

brengen we, wetenschappelijk onderbouwd, je talenten en competenties in kaart. Samen met 

jouw CV, dromen en wensen geeft dit richting aan de juiste plek voor jou bij de werkgever.  

Werkzaamheden: 

 Je biedt zorg en ondersteuning die is afgestemd op de individuele behoeften, 

mogelijkheden en wensen van de bewoner. Je volgt hierbij de afspraken zoals 

vastgelegd in het ondersteuningsplan. 

 Je zorgt er samen met je collega’s voor dat onze bewoners elke dag als een gezellige 

dag ervaren. Dit doe je door individuele en groepsactiviteiten te organiseren maar ook 

door bewoners te betrekken bij de dagelijkse gang van zaken. 

 Jij bent de verbindende factor tussen de bewoners, arts, gedragskundige, ergo- en 

fysiotherapeuten. 

 Het kan voorkomen dat je cliënten uit bed moet halen, helpen met wassen/aankleden, 

helpen met eten en koken en spelletjes doen. 

DIENSTVERBAND 

 Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor 24-36 uur per week. 

 De werklocatie is BAARN. 

FUNCTIE-EISEN 

 Je hebt een diploma vmbo (kader, BL of TL), mavo of mbo niveau 2 Zorg en Welzijn 

Helpende op zak of een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo. 

 Je hebt zin om binnen 3 jaar een zorgdiploma op mbo-niveau 3 of 4 te halen. 

 Je hebt de mogelijkheid om 1 dag in de week de eigen beroepsopleiding te volgen. 

 Je bent onregelmatig beschikbaar.     

GEÏNTERESSEERD? 

Stuur jouw CV en korte motivatie onder vermelding van vacaturenummer 4147422 en mw. 

D. van Greevenbroek naar: reacties@uwv.nl 

mailto:reacties@uwv.nl
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KRAAMVERZORGENDE IN OPLEIDING M/V (24-32 UUR) 

Altijd al met baby's willen werken? Word dan nu kraamverzorgende in opleiding! Binnen 15 

maanden haal je je diploma als kraamverzorgende en heb je een baangarantie voor minimaal 

24 uur per week. Opleiding start in februari, mei, september en december. 

WERKZAAMHEDEN 

De kraamverzorgende staat klaar voor moeder en kind in de kraamtijd en is hun steun en 

toeverlaat. De kraamverzorgende waakt over de gezondheid en het welzijn van het gezin, 

geeft voorlichting en instructie en biedt ondersteuning waar nodig. Aan het eind van de 

kraamtijd zorgt de kraamverzorgende ervoor dat de ouders zelfstandig en zelfverzekerd voor 

hun kindje kunnen zorgen. Naast werken als reguliere kraamverzorgende is het mogelijk om te 

werken als partus-assistent. De partus assistent assisteert de verloskundige rond de bevalling 

thuis, in het ziekenhuis of het geboortehuis.  

De kraamverzorgende werkt per kraamtijd, dat betekent gemiddeld tussen de 4 en 10 dagen 

achtereen waarna er afhankelijk van het aantal contracturen dagen vrij gegeven wordt. De 

korte of lange zorgduur varieert en is afhankelijk van de zorgvraag. De startdag van een 

kraamwerkperiode verschilt per week/zorgaanvraag en urenverwerking is dan ook gebaseerd 

op jaarurensystematiek. 

DIENSTVERBAND 

 Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor 24-32 uur per week. 

 De werklocatie is AMERSFOORT. 

FUNCTIE-EISEN 

 Je hebt een rijbewijs B en je bent in het bezit van vervoer. 

 Je bent bereid om onregelmatig te werken. 

 Voor deze vacature is een verklaring omtrent gedrag vereist. 

 Je hebt een mbo 3 werk/denkniveau dan wel mbo niveau 2 gediplomeerd. 

 Je hebt een Nederlandse taalbeheersing op gemiddeld niveau 2F (voor anderstaligen 

geldt het ERK-niveau B, eventueel kan een niveautoets worden afgenomen). 

 Je bezit voor de duur van de opleiding een laptop met camera. 

 Je bent voldoende digivaardig om eventueel online lessen te volgen en bijeenkomsten 

bij te kunnen wonen. 

 Je moet bereid én in staat zijn om tussen de 4 en 10 dagen achter elkaar te werken. 

Het aantal dagen is afhankelijk van de individuele zorgvraag. 

 Je herkent jezelf in de volgende kernwaarden: bevlogen, daadkrachtig, zelfstandig, 

aandachtig en ambitieus. 

 Je hebt een vanzelfsprekend uitgesproken affiniteit met baby’s en je bent 

dienstverlenend en ondersteunend. 

GEÏNTERESSEERD? 

Stuur jouw CV en korte motivatie onder vermelding van vacaturenummer 3112622 en mw. 

D. van Greevenbroek naar: reacties@uwv.nl 

mailto:reacties@uwv.nl
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LINKEDINGROEP 

 
 

Zie voor meer interessante vacatures de LinkedIngroep: Vacatures regio Amersfoort. 

 

Via onderstaande link kom je direct bij de groep uit:  

 

 
 

Doorloop vervolgens de volgende stappen; 

1. Geef aan dat je lid wil worden van de groep; 

2. Zodra de beheerder van de groep je lid heeft gemaakt, kun je aan de slag!  

3. Bekijk de geplaatste vacatures en sollicitatietips, ga netwerken met andere leden van 

de groep en plaats zelf discussies en vacatures. 

 

Mocht je nog niet op LinkedIn geregistreerd staan, dan kun je een profiel aanmaken via  

www.linkedin.com 

 

Naast de vacatures die u hier in de vacaturekrant leest en die wij zelf op werk.nl publiceren 

hebben werkgevers zelf ook de mogelijkheid om vacatures op werk.nl te plaatsen en deze te 

beheren. Meer vacatures vindt u op werk.nl. 

https://www.linkedin.com/company/werkgeversservicepuntregioamersfoort/
http://www.linkedin.com/
https://www.werk.nl/werkzoekenden/vacatures/

