Vacature krant Inclusief Intervens

Week 22, 2018

In deze vacaturekrant vindt u fulltime en parttime banen bij bedrijven en instellingen in de
regio. Klik met de muis op een vacature in onderstaande inhoudsopgave en u gaat direct naar
de vacature-informatie.
Als u belangstelling voor een vacature heeft, stuurt u dan zo spoedig mogelijk een mail naar:
vacatures@intervens.nl
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ELBURG
Autowasser en cleaner
00486 – A. ten Have
Het wassen en cleanen van auto's.
Eisen: Netjes kunnen werken, rijbewijs BE. Werktijden 32 tot 40 uur per week. Bedrijf zoekt
iemand die fysiek in orde is en graag wil werken.
Voorkeur: Begeleid Werken of doelgroepenregister

Productiemedewerker
004894 – A. ten Have
Bedrijf zoekt productiemedewerkers met technisch inzicht voor het besturen en begeleiden van
het proces. 1ste werkdag in overleg. Functie voor 40 uur per week.
Eisen: Persoon moet bereid zijn om in een ploegendienst te werken.
Voorkeur: alleen Sw

Algemeen medewerker
004901 - A. ten Have
Verrichten van alle voorkomende werkzaamheden zoals opruimen, hand en spandiensten,
containers wisselen. Tijdelijk contract kan vast worden. Functie voor 36 uur per week.
Eisen: een fysieke sterk persoon die de Nederlandse taal goed beheerst en begrijpt is een
must. Je bent loyaal en kunt goed in teamverband werken.
Voorkeur: alle kandidaten

Magazijn medewerker
004904 - A. ten Have
Verrichten van alle voorkomende werkzaamheden, materiaal opruimen, materiaal bestellen.
Afwisselend staan en zitten mogelijk. Het betreft een tijdelijke functie van 20 tot 24 uur, voor
5 halve dagen van 8.00 -12.30 uur.
Voorkeur: Sw en doelgroepenregister

Medewerker Linnenkamer
004910 - A. Donk
Labels aanbrengen op kleding, kleine naaireparaties, vuile was in wasmachine stoppen,
strijkmachine bedienen, schone was opvouwen, sorteren op naam en pakketten per bewoner
maken, terugbrengen naar bewoners of overhandigen. Aantal uren in overleg. Ochtenden en
ook zaterdag. Functie voor 20 uur per week.
Eisen: fysiek in goede doen, geen zwaar werk, klantvriendelijk, samenwerken, oog voor
kwaliteit, niet vies van vervuild wasgoed, onderschrijven christelijke normen en waarden.
Voorkeur: Sw en doelgroepenregister

Medewerker kwekerij
004931 - Y. vd Zwaan
Bestelling klaar zetten en verzendklaar maken, planten terugsnoeien. Verricht werkzaamheden
waar nodig met alle voorkomende machines en gereedschappen - overige taken zoals
opruimen, vegen, etc. Functie voor 40 uur per week
Eisen: onkruid herkennen en verwijderen, in staat om te leren hoe en plant eruit ziet dat het
gezond is
Voorkeur: Sw en doelgroepenregister.
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Stek medewerker kwekerij
004832 - Y. vd Zwaan
Knippen en wegsteken van stekjes - hand- en spandiensten in kas; treetjes uitzetten,
opruimen, vegen, karren heen en weer rijden, stek luchten o.l.v. voorman - Werkt volgens
aanwijzingen van voorman stekafdeling, taken variëren met de seizoenen en hebben een
routinematig karakter. Direct toezicht aanwezig. Werkt binnen goed verwarmde ruimte.
gedurende de hele werkdag wordt gewerkt in een zittende of staande lichaamshouding. Functie
voor 40 uur per week
Voorkeur: Sw en doelgroepenregister.

Schoonmaakmedewerker
00479 - I. vd Oord
Schoonmaken en onderhouden van (bedrijfs-)ruimten volgens specifieke richtlijnen, zodat aan
de gestelde eisen voldaan wordt. Uitvoeren van werkzaamheden volgens schema/rooster,
opdrachten van leidinggevende. We zoeken meerdere kandidaten. Uren en werktijden zijn in
overleg.
Voorkeur: Sw en doelgroepenregister en Wajong

Magazijnmedewerker
00409 - A. ten Have
Het verwerken van inkomende en uitgaande goederenstroom. Functie voor 28-32 uur.
Eisen: doorpakker, teamplayer, nauwkeurig, zelfstandig.
Voorkeur: Sw en doelgroepenregister

Monteur Electra en Water
004923 - A. ten Have
Het verrichten van alle voorkomende werkzaamheden voor onderhoud en reparatie van elektra
en waterinstallaties. Het betreft een functie van 40 uur.
Eisen: loyaal, zelfstandig, leergierig, draaien van storingsdiensten.
Voorkeur: Alle kandidaten

Medewerker wasstraat
008619 – A. ten Have
Wassen van auto’s en locatie schoonhouden. Het betreft een tijdelijk, daarna vast contract
voor 25-30 uur per week, ook op zaterdag.
Eisen: secuur, klantvriendelijk en zelfstandig kunnen werken.
Voorkeur: Kandidaten sw of gemeente

Timmerman
004927- A. ten Have
Werktijden van 07.00-17.00 uur, op zaterdag beschikbaar, voor 40 uur per week Competenties:
samenwerken, loyaal, stressbestendig.
Eisen: eigen vervoer
Voorkeur: SW en alle re integratiekandidaten
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ERMELO
Terreinmedewerker
004722 - J. Hofstra
Opruimen van zwerfafval om en rond het restaurant in Ermelo en Harderwijk en schoonmaken
terras en buitenmeubilair met hogedrukspuit. Je loopt met een karretje en knijper rond. Op
sommige plekken ga je met de fiets. Start werkdag: 6.00 uur. In de zomerperiode werk je
fulltime en in de winterperiode werk je 28-30 uur per week. Het werk is 7 dagen in de week,
maar je kunt ook van maandag tot vrijdag werken.
Eisen: langere tijd kunnen lopen en staan en zelfstandig werken
Voorkeur: alle kandidaten

Veger / opruimer
004771 - J. Hofstra
Vegen van de hallen in een ruimte waar specerijen worden gemaakt. Eventueel ook
productiematige taken. De werkzaamheden zijn in een jong team. Het is een functie voor 3240 uur
Eisen: bestand zijn tegen stof en repeterende werkzaamheden. Fysiek redelijk sterk.
Voorkeur: alle kandidaten

Winkelmedewerker
004804 - A. Donk
Vakken vullen, controle data, assisteren bij het maken van panklare groenten, bestelde
boodschappen klaarzetten. Deze supermarkt heeft door de ligging regelmatig last van
ongewenst bezoek/lastige klanten. Politie komt regelmatig. De kandidaat kan hier (meest
indirect) mee te maken krijgen, niet te bang/timide zijn. Werktijden: Vakken vullen: di + do
halve of hele dag. Schoonmaakwerk, alle dagen van 18.00 - 20.00u. Het is een optie om de
taken en uren over 2 personen te verdelen (1 voor schoonmaak in de avond en 1 voor taken
overdag).
Voorkeur: Sw en doelgroepenregister

Assistent insectenverzorger
004905 - H. Rozemuller
Het voeren van wormen en het verrichten van voorbereidende werkzaamheden. Duur contract,
7 maanden met proeftijd van 1 maand. Werktijden 08.00 tot 17.00 uur.
Eisen: betrouwbaar, zelfstandig, integer.
Voorkeur: Sw en doelgroepenregister

Schoonmaakmedewerker
004799 - I. vd Oord
Schoonmaken en onderhouden van (bedrijfs-)ruimten volgens specifieke richtlijnen, zodat aan
de gestelde eisen voldaan wordt. Uitvoeren van werkzaamheden volgens schema/rooster,
opdrachten van leidinggevende. We zoeken meerdere kandidaten. Uren en werktijden zijn in
overleg.
Voorkeur: Sw en doelgroepenregister en Wajong

Sollicitaties: vacatures@intervens.nl

6

Sollicitaties: vacatures@intervens.nl

Medewerker Post
004751 - L. Dikkema
Bezorgt de post in weer en wind en regelmatig ook op zaterdag. Na een inwerkperiode moet de
medewerker zelfstandig de post kunnen wegbrengen. Post wordt bezorgd met de fiets/scooter.
Op sommige locaties is een dienstfiets aanwezig. De postbezorger is het visitekaartje van ons
bedrijf. Parttime, in de toekomst mogelijkheid tot fulltime dmv een duobaan, indien gewenst.
Rijbewijs niet noodzakelijk, wel zeer gewenst.
Omgeving: Nijkerk, Bunschoten-Spakenburg, Putten, Ermelo, Harderwijk, Zeewolde.
Eisen: representatief, kwaliteitsbewustzijn, betrouwbaar, betrokken, precies.
Voorkeur: Sw en doelgroepenregister en Wajong

GARDEREN
Onderhoudsmedewerker/ tuinman
004911 - A. Donk
Snoeiwerk, onkruid wieden, bladruimen, e.d. onderhoudswerkzaamheden, mogelijk
schoonmaakwerkzaamheden, mogelijk aansturing van collega klusjes/ tuinman. Functie vor 20
uur per week en een jaarcontract
Eisen: technisch inzicht tuinier ervaring, schoonmaakervaring is een pré.
Zelfstandig werken, werk zien, initiatief nemen, eigen werk plannen, samenwerking.
Voorkeur: Sw en doelgroepenregister

Schoonmaakmedewerker NIEUW
003242 – M. Schonewille
Als schoonmaakmedewerker ben jij samen met een team aan collega’s verantwoordelijk voor
het schoonhouden van de hotelkamers, het visitekaartje van de opdrachtgever.
Werkzaamheden: het opmaken van de bedden; verwisselen van het beddengoed; schoonmaken
van het meubilair en sanitair; stoffen, stofzuigen en moppen van de kamers; aanvullen van de
service items. Je werkt gemiddeld 20 uur per week van 09.30 tot 14.00 uur. Je bent minimaal
twee weekenden per maand beschikbaar. In overleg met jou bepalen we je werkdagen.
Eisen: Je spreekt goed Nederlands en/of Engels; zelfstandig, integer, samenwerken met
collega's, flexibel in het maken van de planning. Je hebt zichtbaar plezier in je werk en dat
straal je ook uit naar de opdrachtgever en de gasten van het hotel. Je bent woonachtig in de
directe omgeving van Garderen.
Voorkeur: Alle kandidaten

HARDERWIJK
Bijrijder / medewerker inname
004822 - Y. vd Zwaan
Samen met een de chauffeur als bijrijder mee om (kringloop) goederen bij klanten in de regio
Harderwijk, Ermelo, Putten op te halen. Wanneer er geen ritten zijn, wordt er verwacht dat je
meewerkt op de afdeling inname. Hier neem je goederen in ontvangst die door klanten worden
aangeboden. Het is een functie voor 36 uur per week, eventueel op zaterdag
Eisen: Je beoordeelt de staat van de goederen en of deze in de winkel te koop aangeboden
kunnen worden. Je bent in staat om met klanten om te kunnen gaan en te woord te staan.
Rijbewijs B/E.
Voorkeur: Sw en doelgroepenregister
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Allround winkelmedewerker
004827 - Y. vd Zwaan
Snel en netjes afrekenen en klanten vriendelijk te woord staan. Daarnaast wordt verwacht dat
de medewerker inzetbaar is op de diverse onderdelen/afdelingen die er in de winkel zijn. Er is
niet continu directe begeleiding op de werkplek. Functie voor 20-24 uur per week. (Op
vrijdagavond, zaterdag en feestdagen wordt er ook gewerkt). Tijdelijk dienstverband met
uitzicht op vast.
Eisen: inzicht hebben in het werk wat gedaan moet worden en beschikken over de juiste
vaardigheden. Je moeten kunnen rekenen/lezen.
Voorkeur: Sw en doelgroepenregister

Medewerker werkplaats
004828 - Y. vd Zwaan
Binnen de werkplaats neem je de binnengekomen elektronica in ontvangst en ga je deze
testen. Je beoordeelt of deze (kringloop)goederen naar behoren functioneren en waar nodig
voer je eenvoudige reparaties uit zodat de goederen verkocht kunnen worden. Je test
voornamelijk lampen, elektronica (radio's, tv's, dvd-spelers etc.) Daarnaast prijs je de
goederen volgens vastgestelde richtlijnen. Wanneer nodig help je collega's met het vullen van
de vakken in de winkel. Functie is voor 30-36 uur. Tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast.
Voorkeur: Sw en doelgroepenregister

Schoonmaakmedewerker
004799 - I. vd Oord
Schoonmaken en onderhouden van (bedrijfs-)ruimten volgens specifieke richtlijnen, zodat aan
de gestelde eisen voldaan wordt. Uitvoeren van werkzaamheden volgens schema/rooster,
opdrachten van leidinggevende. We zoeken meerdere kandidaten. Uren en werktijden zijn in
overleg.
Voorkeur: Sw en doelgroepenregister en Wajong

Medewerker werkplaats
004829 - Y. vd Zwaan
Samen met een collega ontvang je van de afdeling inname de binnengekomen (kringloop)
goederen. Het gaat hier om kleingoed zoals glaswerk, servies, vazen, bloempotten en
seizoenartikelen (bijv. kerstdecoratie). Functie voor 30-36 uur per week
Eisen: Je prijst deze goederen volgens vastgestelde richtlijnen. Je bent ook in staat om te
beoordelen of een artikel buiten deze richtlijnen valt (bijvoorbeeld merkartikelen, antiek of
designerstukken). Je bent in staat om via bijv. internet de waarde te bepalen.
Voorkeur: Sw en doelgroepenregister

Diverse medewerkers kledingbedrijf
004867 - C. Zeldenrust
Het meehelpen in het magazijn tijdens het lossen van de vrachtwagen, diverse andere taken in
het magazijn, het selecteren van kleding die op de lopende band voorbij komt. Eventueel
aanstampen van de zakken met kleding, het vervangen van kooien, het dichtnaaien van
zakken. Afhankelijk van je inzetbaarheid wordt bepaald welke taken je krijgt binnen de
organisatie. De werkgever is op zoek naar meerdere mensen. Werktijden in overleg.
Eisen: bestand zijn tegen stof, bij voorkeur wonend in Harderwijk e.o. Nederlandse taal goed
beheersen
Voorkeur: Sw en doelgroepen register
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Receptioniste / fac. Ondersteuner
004871 - A. Sportel
Indien nodig receptie waarnemen, telefoon aannemen, post verwerken en licht administratieve
taken, gastvrouw/-heer voor bezoekers, inscannen documenten, digitalisering en bestellingen
verzorgen (lunch, bloemen, koffie/thee). Zo nodig vergaderruimte inrichten (indien mogelijk).
Klusjes voor HRM verrichten. Ev. groepsmailing eruit. Contract voor 1 tot 2 jaar. Functie voor
28-36 uur per week.
Eisen: MBO niveau 3-4, enige werkervaring gewenst. Fysieke beperking is geen probleem,
Voorkeur: Doelgroepenregister / Wajong

Winkelmedewerker (vrijwillig)
004881 - S. Harleman
Tweedehands kleding voor minima, mensen in kleding voorzien en een plek bieden om samen
te komen. Integriteit en respectvol handelen staat centraal. Het betreft een
stageplek/vrijwilligerswerk. Aantal uren per week in overleg. Werktijden in overleg.
Openingstijden zijn van 10.00u tot 15.00u.
Eisen: Affiniteit met kleding hebben. Goed Nederlands spreken.
Voorkeur: alle kandidaten

Schoonmaakhulp thuiszorg
004878 - A. Donk
Op een aantal adressen bij cliënten thuis schoonmaakwerkzaamheden (geen boodschappen of
hulp bij maaltijd). Verdeeld over ca. 4 adressen, verdeeld over 2/3 dagen. In eerste instantie
tijdelijk. Functie voor in totaal 7,5 uur per week
Eisen: Zelfstandig kunnen werken na inwerkperiode. Werkervaring in de schoonmaak, netjes
werken, goed Nederlands spreken.
Voorkeur: Sw en doelgroepenregister

Medewerker kapsalon
004902 - A. Donk
Kapperswerkzaamheden voornamelijk mannelijke klanten, verkoop haarbenodigdheden. Vaste
werkdagen vrijdag en zaterdag, daarnaast maandag en/ of donderdag. Functie voor 24-32 uur
per week.
Eisen: basiservaring van ongeveer een jaar als herenkapper vereist. Daarnaast een goede inzet
en motivatie, correcte omgang met klanten, respect voor andere culturen ongeacht leeftijd of
culturele/religieuze achtergrond.
Voorkeur: Alle kandidaten

’t HARDE
Medewerker expeditie
003228- A. ten Have
Vegen met een veegmachine, prullenbakken legen, buitenterrein nietjes houden en opruimen,
post uitpakken en inhoud controleren dit betekent vooral telwerkzaamheden. Het betreft een
tijdelijk contract voor 24 uur per week, bij voorkeur op de maandag de woensdag en vrijdag.
Werklocatie buiten bebouwde kom, geen OV.
Eisen: Loyaal-secuur- wel begeleiding aanwezig maar moet zelfstandig en in een team kunnen
werken.
Voorkeur: alleen kand. met subsidiemogelijkheden
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HATTEM
Algemeen medewerker groen
004882 - A. ten Have
Het verrichten van diverse groenwerkzaamheden, gebruik van de heggenschaar en bosmaaier,
vuil prikken, hekken zetten. Tijdelijk werk t/m eind november 2018. Werktijden tussen 7.00u
en 17.00u. Vertrek rond 7.00u uit Hattemerbroek. Functie voor 40 uur per week,
Voorkeur: Alle kandidaten.

HATTEMERBROEK
Orderpicker / log. Medewerker
004907 - C. vd Brink
Producten verzamelen, verpakken, gereedmaken voor uitlevering naar klanten met behulp van
pakbon en heftruck. Bushalte op 7 minuten loopafstand. Tijdelijk contract. Functie voor 36-40
uur per week
Eisen: Werkervaring vereist, in het bezit of bereid om heftruck certificaat te halen, accuraat,
actief en flexibel, stressbestendig, teamplayer, loyaal, geen negen tot vijf mentaliteit.
Voorkeur: alle kandidaten.

NIJKERK
Algemeen medewerker
004782 - C. Zeldenrust
Verantwoordelijk voor het op orde houden van de hal. Dit gaat met een bezem en met een
schrobmachine. Je zorgt voor orde en netheid zowel binnen de hal als buiten. Als je het kunt,
kun je ook ingezet worden op andere taken. Dit is afhankelijk van wat je laat zien.
Functie voor 36-40 uur per week.
Eisen: Vriendelijke, het werk zien liggen, vrolijk en doorzettingsvermogen.
Voorkeur: Sw en doelgroepenregister

Medewerker retourette
004879 - A. ten Have
Sorteren van statiegeld flessen, schoonhouden van het gebouw/terrein, diverse voorkomende
werkzaamheden. In eerste instantie tijdelijk. Werkdagen in overleg. Avondwerk mogelijk.
Functie voor 24-28 uur per week
Eisen: Zowel in team als zelfstandig werken, flexibel zijn.
Voorkeur: Alle kandidaten

Medewerker Post
004751 - L. Dikkema
Bezorgt de post in weer en wind en regelmatig ook op zaterdag. Na een inwerkperiode moet de
medewerker zelfstandig de post kunnen wegbrengen. Post wordt bezorgd met de fiets/scooter.
Op sommige locaties is een dienstfiets aanwezig. De postbezorger is het visitekaartje van ons
bedrijf. Parttime, in de toekomst mogelijkheid tot fulltime dmv een duobaan, indien gewenst.
Rijbewijs niet noodzakelijk, wel zeer gewenst.
Omgeving: Nijkerk, Bunschoten-Spakenburg, Putten, Ermelo, Harderwijk, Zeewolde.
Eisen: representatief, kwaliteitsbewustzijn, betrouwbaar, betrokken, precies.
Voorkeur: Sw en doelgroepenregister en Wajong
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Medewerker reconditionering rolstoelen
003234 – C. Zeldenrust
Het demonteren en strippen van gebruikte rolstoelen. Stickers verwijderen, demonteren van
armleuningen, kussens enz, schoonmaken met hogedrukreiniger, borstel- en
luchtdrukapparatuur; inruimen in depot. Het werk gebeurt voornamelijk staand. De werkgever
is op zoek naar iemand die 32 tot 40 uur kan werken per week. Liefst wel met technische
achtergrond. Chauffeursdiploma, werklocatie wisselend/ buitenland.
Eisen: Werken volgens kwaliteits- en hygiënisch gestelde normen, efficiënt werken, werken
onder druk, stressbestendig.
Voorkeur: Alle kandidaten/ subsidiemogelijkheden

NIJKERKERVEEN
Medewerker eierhandel (leerwerken)
004872 - A. Donk
Juiste soort en hoeveelheid eieren uit hal halen naar lopende band, trays met eieren op
lopende band plaatsen, computer instellen, problemen signaleren, hulp inroepen/leren zelf op
te lossen, ev. taak afwisselen met collega die stickers plakt en gesealde trays in dozen/kar
plaatst. Functie voor 16-24 uur per week.
Voorkeur: Sw en doelgroepenregister (niet nodig voor leerwerkplek).

NUNSPEET
Medewerker groen (Wezep - Ermelo)
004819 - I. vd Oord
Hand- en spandiensten verrichten bij de uitvoering van de groenvoorzieningen van gemeenten,
bedrijven en instellingen. Functie voor 36 uur.
Eisen: Het is belangrijk om op een juiste en veilige wijze gebruik te werken met
(gemotoriseerde) tuingereedschappen (waarvoor geen specifieke veiligheidsvoorschriften
gelden).
Voorkeur: Sw en doelgroepenregister en Wajong

Algemeen medewerker
004823 - M. van Dijk
Losschroeven/demontage, schoonmaken van materiaal, inpakken in plastic, bestickeren met
barcode. Functie voor 24 uur per week.
Eisen: Handig en precies zijn, kunnen staan.
Voorkeur: Sw en doelgroepenregister

Medewerker kernmakerij
004860 - M. van Dijk
Staand gieterijproducten ontdoen van het overtollige materiaal dmv aftimmeren ervan. De
producten op een pallet zetten. Functie voor 38 uur per week
Eisen: Werken met werkschoenen en gehoorbescherming in warme omgeving.
Voorkeur: Sw en doelgroepenregister

Sollicitaties: vacatures@intervens.nl
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Medewerker transport en logistiek
004887 - Y. vd Zwaan
Orderpicken, laden/lossen vrachtwagens, controle binnenkomende/uitgaande goederen,
heftruck/pompwagen bedienen, bedienen goederenliften, legen afvalcontainers, diverse
werkzaamheden. Functie voor 36 uur per week
Eisen: Heftruckcertificaat, enige werkervaring vereist, stressbestendig. Goed kunnen
tellen/lezen/rekenen.
Voorkeur: Sw en doelgroepenregister

Allround medewerker
004892 - A. Donk
Stoomcleanen kranen, schoonmaken van cabines, stickers verwijderen, roest bijwerken. Er
staat niet veel tijdsdruk op, het moet goed en netjes. Liefst uit omgeving Nunspeet. Functie
voor 36-40 uur per week.
Eisen: Fysiek werk. Zelfstandig werken, snel eigen kunnen maken, netjes werken/kwaliteit
willen leveren, sociaal, flexibel.
Voorkeur: Sw en doelgroepenregiste

Schilder
004926 - C. vd Brink
Schuren, bijwerken en het schilder klaar maken van de te schilderen objecten. Schilderen en
aflakken van te schilderen objecten zowel nieuwbouw als onderhoudsobjecten. Werkt
regelmatig in de buitenlucht onder wisselende weersomstandigheden, waarbij hinder
ondervonden wordt van lawaai van hand- en machinegereedschappen. Werkt veelal in een
gedwongen werkhouding. Werkt met chemische middelen (afbijt-, verdunnings- en
schoonmaakmiddelen.
Voorkeur: Sw en doelgroepenregister

Aanpakker/helpende/productieman NIEUW
003236 – A. ten Have
Betreffende persoon moet verlichtingsarmaturen aanpakken en verplaatsen maar eventueel
ook renoveren indien de man technisch genoeg is. Competenties: samen kunnen werken,
fysiek in orde, loyaal. Het betreft een tijdelijke functie voor 3 á 4 weken voor 36 uur per week.
Werktijden van 07.30 uur tot 15.30 uur. Eerste werkdag per direct. Werkzaamheden in
Nunspeet
Eisen: Samen kunnen werken, fysiek in orde, loyaal.
Voorkeur: Alleen SW

OLDEBROEK
Vrachtwagenmonteur
004884 - A. ten Have
Service en onderhoud/reparaties verrichten van alle rijdende materieel. Tijdelijk, daarna
mogelijk vast. Functie voor 40 uur per week.
Eisen: MBO autotechniek. Leergierig, zelfstandig, klant- en servicegericht, kwaliteitsbewust.
Storingsdiensten willen draaien. Ruime ervaring en een goede beheersing van de Nederlandse
taal.
Voorkeur: Alle kandidaten

Sollicitaties: vacatures@intervens.nl
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Manusje van Alles
004929 - A. ten Have
Het verrichten van diverse taken. Werkzaamheden op het eigen terrein zoals; gronden van
kozijnen, materiaal klaarzetten en eventueel mee op klus gaan.
Eisen: Rijbewijs B en eventueel aangevuld met aanhangrijbewijs. Loyaal, zelfstandig en
technisch inzicht. Functie voor 40 uur per week.
Voorkeur: alle kandidaten

PUTTEN
Chauffeur / marktman
004854 - A. Donk
De bakwagen ophalen vanaf stalling in Ermelo, een route rijden langs diverse boeren in de
regio om bestelde producten op te halen, adhv een lijst, die thuis uit systeem gehaald kan
worden en geprint. Dan op diverse locaties bestelde boodschappen verkopen. Dit ook weer
checken aan de hand van een lijst per locatie en per klant. Geen geldhandelingen. Daarna
bakwagen terug rijden naar stalling. Op woensdag (in Amersfoort) en donderdag (in Ermelo en
Harderwijk). 20 uur per week verdeeld over 2 dagen van circa 8.30 tot 19.00 uur. Alleen
ochtenden of middagen bespreekbaar. Zo spoedig mogelijk starten.
Eisen: Eigen vervoer naar stalling vereist. Motivatie om goed contact met boeren en klanten op
te bouwen. Affiniteit met/kennis van groenten en fruit is handig. Het is fysiek belastbaar,
kunnen werken in koude omstandigheden, want het is buiten.
Voorkeur: Sw en doelgroepenregister

UDDEL
Medewerker tuincentrum
A. ten Have
Het verrichten van de diverse voorkomende werkzaamheden in een tuincentrum. Functie voor
36 uur per week.
Eisen: loyaal, flexibel, handen uit de mouwen willen steken en soms werken op feestdagne en
zaterdag.
Voorkeur: Sw en doelgroepenregister en leerwerken

WEZEP
Glasvezelmonteur (Friesland)
004928 - A. ten Have
Het graven van een sleuf en aanleggen en aansluiten van een glasvezelkabel. Het betreft een
functie van 40 uur.
Eisen: loyaal in een team kunnen werken, zelfstandig kunnen werken, goede beheersing vasn
de Nederlandse taal
Voorkeur: alle kandidaten
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ZEEWOLDE
Ass. Administratief medewerker
004869 - A. Donk
Bellen met opdrachtgevers om afspraken te maken voor de EPA-adviseurs, voorbereidend werk
voor bezoek EPA-adviseur (bijv. tekeningen inscannen, documenten verzamelen).
Afstemmen/overleggen met adviseur, afrondend werk voor adviseur, ev. met adviseur mee om
foto's te maken. Daarnaast kunnen ook facilitaire taken toegevoegd worden. Op hoofdlijnen is
het repeterend, voornamelijk administratief werk. Per EPA-dossier kan de inhoud variëren.
Functie voor 16-32 uur per week.
Voorkeur: Sw en doelgroepenregister

Algemeen Medewerker
008591- C. Zeldenrust
Het opruimen van het magazijn, spullen uitzoeken en nummeren, onderdelen uitzoeken,
rolstoelen klaarzetten voor vervoer. 8 uur pw (1 dag), werktijden in overleg.
Voorkeur: Alle kandidaten.

ZWOLLE
Schoonmaakmedewerker
004817 - A. ten Have
Schoonmaken van een bedrijfspand op een industrieterrein. Zelfstandig kunnen werken.
werktijden van 17.00 uur tot 19.00 uur. Functie voor 10 uur per week.
Voorkeur: Alle kandidaten
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