Vacature krant Inclusief Intervens

Week 02, 2019

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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DOORNSPIJK
Montagemedewerkers hekwerken
003031- A. ten Have
Verrichten van alle voorkomende werkzaamheden die verband houden met het installeren en
plaatsen van hekwerken. Het betreft een baan voor 40 uur per week, graag z.s.m. Werktijden
tussen 06.00 – 18.00 uur. Opleidingsniveau LTS/ MTS. De werkzaamheden vinden plaats door
het hele land.
Eisen: zelfstandig, fysiek in orde, teamplayer, goede beheersing nederlandse taal. In het bezit
van Rijbewijs B en aanhanger.
Voorkeur: alleen voor kandidaten met subsidiemogelijkheden

ELBURG
Autowasser en cleaner
002267 – 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

Algemeen medewerker Wasserij
003170 - 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 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 gemeenten.
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Onderhoudsman zwembad
000096 – A. ten Have
Het verrichten van dagelijks onderhoud en controle werkzaamheden in het zwembad en het
schoonmaken van de kleedruimten. Het controleren van de kwaliteit van het water e.d. Het
verhelpen van kleine storingen. Het is een functie die zelfstandig moet worden gedaan. In de
vakanties kan geen vrij worden genomen en moet er vroeg worden begonnen zodat het
zwembad op tijd schoon is. Werktijden: buiten de vakanties om van 06.00 tot 10.00 uur en in
de vakanties rond 05.00 uur starten. Opleidingsniveau LTS. Het betreft een tijdelijk naar
mogelijk vast contract tussen de 24 en 32 uur.
Eisen: loyaal, technisch inzicht, klantvriendelijk, werkervaring 1 jaar.
Voorkeur: Alle re-integratiekandidaten

Schoonmaakmedewerker
004799 - I. van den 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: Gelet op het karakter van ons bedrijf willen we graag kandidaten die behoren tot de
doelgroep Indicatie banenafspraak. Maar mochten er andere kandidaten beschikbaar zijn dan
willen wij ook in gesprek.

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

Autopoetser
008219- A. ten Have
Autopoetser, ervaring een pre, voor 40 uur per week. Het betreft een tijdelijk tot vast
contract, werktijden van 07.00 - 17.00 uur.
Eisen: collegiaal, teamplayer, leergierig, oog voor detail
Voorkeur: Alleen kandidaten subsidiemogelijkheden/ alle re- integratiekandidaten

CNC Operators/programmeurs Machinefabriek
003319 – A. ten Have
Bewerken en verspanen van metalen en gietstukken, je werkt in ploegendiensten. Het betreft
een tijdelijk naar mogelijk vast contract van 40 uur per week. Opleidingsniveau LTS/ MTS
Eisen: zelfstandig kunnen werken, teamplayer, collegiaal en eigen vervoer vereist.
Voorkeur: Alle re- integratiekandidaten.

Algemeen medewerker haven
000956- A. ten Have
Functie voor 40 uur per week. Werktijden van 07.00 uur tot 15.00 uur, met regelmaat op
zaterdag. Het betreft een tijdelijk naar mogelijk vast contract. Werkzaamheden: schoonmaak
en poetswerkzaamheden aan vaartuigen. Onderhoud gebouwen en terreinen.
Eisen: klantvriendelijk, flexibel, collegiaal.
Voorkeur: Alleen kandidaten subsidiemogelijkheden/ alle re- integratiekandidaten
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Medewerker bouw en sloop
003321 – A. ten Have
Slopen van kozijnen, assisteren bij plaatsen van kunststof kozijnen deuren en puien. kunnen
werken, collegiaal. Het betreft een tijdelijk contract, werktijden tussen 06.00 - 18.00 uur en
geen ploegendienst. Eigen vervoer vereist.
Eisen: fysiek in order, in een team kunnen werken, collegiaal.
Voorkeur: Alle re- integratiekandidaten.

Montagemedewerker electra
008351 – A. ten Have
Het bedrijf maakt allerlei prefab Electra voorziening. Kennis van Electra en tekening kunnen
lezen is van belang. Het betreft een werkweek voor 40 uur, werktijden tussen 07.00 en 18.00
uur.
Eisen: zelfstandig kunnen werken, kunnen samenwerken, loyaal, secuur, Nederlandse taal
spreken en schrijven, kennis van Electra.
Voorkeur: alle kandidaten

ERMELO
Schoonmaakmedewerker
004799 - I. van den 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: Gelet op het karakter van ons bedrijf willen we graag kandidaten die behoren tot de
doelgroep Indicatie banenafspraak. Maar mochten er andere kandidaten beschikbaar zijn dan
willen wij ook in gesprek.

Magazijnmedewerker
003245 – E. Fidder
Metaal bewerken, in en ompakken. Puntlassen, tig, mig/ mag lassen. Technisch inzicht,
ervaring, zelfstandig kunnen werken na opdracht. Het betreft een tijdelijke, fulltime baan in
de eerste instantie voor 3 maanden.
Voorkeur: alleen kandidaten met subsidiemogelijkheden.

Ingangscontroleur logistiek
003332 – M. Noppert
Als ingangscontroleur helpt bij het uitladen van de vrachtwagen. Controleert vervolgens aan de
hand van de pakbon of het juiste materiaal en de juiste hoeveelheid is geleverd. Er wordt per
verpakkingseenheid geteld (dus per doos of krat). Vervolgens worden deze hoeveelheden in het
(computer)systeem verwerkt, zodat er bekend is welke producten en materialen er binnen
zijn. De materialen/ producten worden in ons magazijn op de juiste plek gezet. Een deel van
de materialen moet worden overgestort in kleinere verpakkingen. Het is een pré als
medewerker in geval van nood ook ingezet kan worden als chauffeur van auto of bus. De
functie zal voor minimaal 24- 32 uur per week worden ingezet, verdeeld over 5 dagen. Omdat
deze inzet echter flexibel en dagelijks nodig is, kan de functie gecombineerd worden met
overige werkzaamheden binnen Proson. Dit zal in overleg plaatsvinden.
Eisen: accuraat is in het werk, flexibel inzetbaar en fysiek de werkzaamheden goed verrichten.
Het is belangrijk dat je in staat bent om overzicht te bewaren. Het is belangrijk om met tact
en op een vriendelijke en duidelijke manier te kunnen communiceren met collega’s binnen de
afdeling logistiek, maar ook met de collega’s binnen de productie-units.
Voorkeur: Sw en doelgroepenregister en Wajong
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Werkervaringsplek logistiek
007584 – M. Schonewille
Het gaat hier om een tijdelijke werkplek om werkritme en werkervaring op te doen in het
magazijn en te werken aan ontwikkeling van werknemersvaardigheden en ervaring om
vervolgens op een betere manier door te stromen naar regulier werk. Omdat het inwerken
ongeveer 4 weken in beslag neemt, zijn we op zoek naar kandidaten die minimaal 3 maanden
inzetbaar zijn. Een langere periode geeft mogelijkheid tot verdere ontwikkeling van de
kandidaat. Begeleiding op de werkvloer gebeurt door de meewerkend voorman in
samenwerking met de coach en de afdelingschef.
Werkzaamheden: Assisteert bij het transport en de opslag van grondstoffen en materialen in
het magazijn. Het inpakken en verzenden van een gereed product naar de klant, verrichten van
schoonmaakwerkzaamheden. helpen bij verdelen van binnengekomen pakketten en het
verspreiden van materialen. Ingangscontrole van binnenkomende goederen. Bij de start
minimaal 4 werkdagen beschikbaar.
Eisen: Accuraat en secuur, goed kunnen samenwerken, goede werkmotivatie, in staat om bij
tijd en wijlen fysiek zwaarder werk te verrichten (veel lopen en staan) , reachheftruck diploma
is een pré
Voorkeur: Sw en doelgroepenregister.

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

Medewerker Post
004751 - L. Dikkema
Na een inwerkperiode, waarin wij je helpen het vak van postbode te leren, ben je uiteindelijk
je eigen baas en bezorg je de post bij de mensen thuis. Je werkt buiten in een zelfstandige
baan. Post wordt ook op zaterdag bezorgd dus we kunnen je goed op zaterdag gebruiken! 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 d.m.v. 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

HARDERWIJK
Schoonmaakmedewerker
004799 - I. van den 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
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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 10.00 u tot 15.00 u.
Eisen: Affiniteit met kleding. Goed Nederlands kunnen 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

Productiemedewerker
002872 – A. Donk
Bedienen diverse maalmachines, bedienen kraanbaan, werken met pompkar en bij voorkeur
ook heftruck, stickeren, vegen, opruimen. Heftruck is een pré, i.i.g. bereid om te behalen.
Opzoek naar meerdere kandidaten. Contract: bij geschiktheid voor langere duur.
Eisen: van aanpakken weten, niet bang om vuil te worden, fysiek goed belastbaar.
Werklocatie: nu nog in Ermelo, binnenkort in Harderwijk. Precisie op controle juiste product,
makkelijk aan te leren
Voorkeur: Alleen kandidaten subsidiemogelijkheden/ alle re- integratiekandidaten

Grondwerker grond-weg en waterbouw
008664 – A. de Witte
WW grond- weg en waterbouw en groenprojecten. Wisselende werkzaamheden o.a. Riool
aanleggen (PVC en beton) , kolken stellen, banen maken ter voorbereiding op het straatwerk of
betonwerk, helpen bij graafwerkzaamheden, bedienen van kleine machines.
Aantal uren: tussen de 24- en 40 uur per week. Vandaag solliciteren betekent morgen aan het
werk.
Eisen: geen ervaring vereist maar wel enthousiast en hard kunnen werken.
Voorkeur: Alle re-integratiekandidaten (ook statushouders)

Chauffeur Post
003339 – L. Dikkema
Voor onze locatie in Harderwijk zijn we op zoek naar een chauffeur die post ophaalt bij onze
klanten. Betrokkene moet dat zelfstandig doen. Als chauffeur ben je het visitekaartje van onze
organisatie. Het betreft een parttime baan voor ongeveer 12-15 uur per week, in eerste
instantie een half jaar maar naar verwachting voor langere periode. Mocht er de wens te zijn
om fulltime te werken dan zijn er in de toekomst wellicht mogelijkheden in een duo baan dan
wel dat uitbreiding van uren tot de mogelijkheid behoort.
Eisen: In bezit zijn van rijbewijs B, representatief, betrouwbaar, vriendelijk, betrokken,
kwaliteitsbewustzijn, klantgerichtheid, kunnen lezen en schrijven.
Voorkeur: Gelet op het karakter van ons bedrijf willen we graag kandidaten die behoren tot de
doelgroep Indicatie banenafspraak. Maar mochten er andere kandidaten beschikbaar zijn dan
willen wij ook in gesprek.
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’t HARDE
Algemeen medewerker Montagebedrijf
003320 – A. ten Have
Monteren en demonteren van hekwerken, verrichten van sloopwerkzaamheden en grond en
straatwerkzaamheden. Het betreft een tijdelijke functie van 40 uur, werktijden tussen 06.00 18.00. Geen ploegendiensten.
Eisen: collegiaal , fysiek in orde zijn. Eigen vervoer vereist.
Voorkeur: Alle re- integratiekandidaten.

Archief medewerker Defensie
008683 – A. ten Have.
Digitaliseren van boekwerken beheren van het archief en diverse voorkomende
werkzaamheden. Het betreft een tijdelijk contract voor een half jaar voor 24-32 uur per week,
werktijden in overleg.
Eisen: een helper, betrouwbaar, accuraat.
Voorkeur: WSW /Wajong of doelgroep register/subsidiemogelijkheden.

Logistiek medewerker Defensie
008683 – A. ten Have
Verrichten van kleine technische werkzaamheden en onderhoudswerkzaamheden en alle
voorkomende werkzaamheden. Opleidingsniveau LTS en in bezit van Rijbewijs B. Het betreft
een tijdelijke functie van24-32 uur voor 6 maanden met mogelijk verlenging, werktijden in
overleg.
Eisen: teamspeler, zelfstandig kunnen werken, flexibel.
Voorkeur: Kandidaten uit de WSW Wajong of doelgroepregister/ subsidiemogelijkheden.

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 17.00 u. Vertrek rond 07.00 u uit Hattemerbroek. Functie voor 40 uur per week,
Voorkeur: Alle kandidaten.

HIERDEN
Medewerker manege
000263 – A. Donk
Verzorgen van dieren, voornamelijk paarden, water geven, voeren, stallen uitmesten,
groenwerkzaamheden, diverse andere hand- en spandiensten, willen aanpakken. Werktijden:
bespreekbaar, wisselend per seizoen. Niet te bereiken via OV, eigen vervoer een vereiste.
Eisen: liefde voor dieren, klantgericht i.v.m. ondersteuning bij lessen, zelfstandig kunnen
werken aan de hand van vaste dagtaken en opdrachten tussendoor.
Voorkeur: Alle re-integratiekandidaten, Kandidaten met subsidiemogelijkheden/stage of
leerwerkplaats.
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NIJKERK
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
Na een inwerkperiode, waarin wij je helpen het vak van postbode te leren, ben je uiteindelijk
je eigen baas en bezorg je de post bij de mensen thuis. Je werkt buiten in een zelfstandige
baan. Post wordt ook op zaterdag bezorgd dus we kunnen je goed op zaterdag gebruiken! 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 d.m.v. 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

Algemeen medewerker kozijnen
008671- C. Zeldenrust
De medewerker is verantwoordelijk voor het samenstellen van zakjes met onderdelen die bij
de deur kozijnen meegeleverd worden. Zonder deze onderdelen kan het kozijn niet goed
geplaatst worden. Iemand moet de orderbon kunnen lezen en kunnen tellen. Daarnaast heeft
de werkgever een plek achter een machine die schroefdraad in een plaatje zet. Het werk
bestaat uit het plaatsen van het plaatje en de machine doet de rest, het werk kan zittend
gedaan worden en is relatief eenvoudig uit te voeren. Er werken ongeveer 35 mensen binnen
het bedrijf. Werklocatie Nijkerk en niet makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.
Aantal uren in overleg en werktijden van 7.30 tot 16.45 uur en op vrijdag tot 12.30 uur.
Voorkeur: Alle kandidaten

NUNSPEET
Medewerker groen (Wezep - Ermelo)
004819 - I. van den 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.

Schilder
004926 - C. van den 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
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MIG/MAG lasser
003292 – M. van Dijk
Het lassen van metaal. 38 uur per week, werktijden van 7.30u – 16.30u. Contract voor langere
tijd. Je werkt nauwkeurig en hebt een goede werkinstelling.
Eisen: ervaring met MIG/MAG lassen
Voorkeur: alle kandidaten.

Chauffeur Post
004980 – L. Dikkema
Verricht in eerste instantie chauffeurswerk in het avondproces. Dat houdt in dat post gehaald
en gebracht moet worden naar verschillende locaties/postbedrijven. Betrokkene moet dat
zelfstandig doen. Als chauffeur ben je het visitekaartje van onze organisatie. Mocht de
pakketservice in de toekomst worden uitgebreid dan zal er een verschuiving en/of uitbreiding
naar werkzaamheden overdag plaats vinden. Parttime ongeveer 12-15 uur per week. Mocht er
de wens te zijn om fulltime te werken dan zijn er in de toekomst wellicht mogelijkheden in
een duo baan dan wel dat uitbreiding van uren tot de mogelijkheid behoor. In de eerste
instantie is het een tijdelijke baan maar wel voor langere tijd.
Eisen: representatief, betrouwbaar, vriendelijk, betrokkenheid, kwaliteitsbewustzijn,
klantgerichtheid en je moet kunnen lezen en schrijven.
Voorkeur: Gelet op het karakter van ons bedrijf willen we graag kandidaten die behoren tot de
doelgroep Indicatie banenafspraak. Mochten er andere kandidaten beschikbaar zijn dan willen
wij ook in gesprek.

Conciërge
003293 – A. Donk
Technische klussen binnen/buiten een school, periode controle van speeltoestellen,
groenwerkzaamheden, voorraadbeheer, kopieerwerk, huishoudelijke werkzaamheden,
incidenteel administratieve klussen ter ondersteuning adm. medewerker. Het is een optie om
de technische en groenklussen door een ander te laten doen. 12-16 uur per week. Eerst een
proefperiode, daarna voor langere tijd.
Eisen: belangrijk is de kerkelijke achtergrond, goed met mensen om kunnen gaan, zelfstandig,
goed Nederlands spreken, basis kennis computer.
Voorkeur: Alle kandidaten met subsidiemogelijkheden.

Ervaren glaszetter
002999 – A. ten Have
Inmeten en plaatsen glas. Het betreft een werkweek van 40 uur en de werktijden zijn tussen
7.00 en 17.00 uur en weekend diensten.
Eisen: zelfstandig, klantvriendelijk, loyaal, collegiaal, in het bezit van rijbewijs B en
aanhanger,12 maanden ervaring in functie.
Voorkeur: Alle kandidaten

Allround Schilder
007953 – A. ten Have
Schilderen van woningen, bedrijfspanden en gebouwen. Werk op de particuliere markt niet in
de aannemerij. Opleiding LTS/ MTS /schildersvakschool. Het betreft een tijdelijk contract van
40 uur, werktijden tussen 07.00 - 17.00 uur.
Eisen: Secuur, teamplayer, loyaal, in bezit van Rijbewijs B.
Voorkeur: alleen voor kandidaten met subsidiemogelijkheden

Sollicitaties: vacatures@intervens.nl
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Voorman/ fulltime
003340- Y. van der Zwaan
Je geeft leiding aan een groep van ongeveer 6-10 medewerkers. Deze medewerkers hebben
allen een afstand tot de arbeidsmarkt en zijn in dienst bij Inclusief Intervens. Vanuit ons is
deze groep gedetacheerd bij één van onze opdrachtgevers. Je geeft werkinstructies en je zorgt
er voor dat de werkzaamheden op een efficiënte en effectieve manier worden uitgevoerd.
Hiervoor verdeel je werk conform de planning en plaats je de medewerker op de juiste plek.
Voor de groep ben je het eerste aanspreekpunt als het gaat om werkinhoud, maar ook als het
gaat om persoonlijke aangelegenheden. Je zorgt ervoor dat benodigde materialen beschikbaar
zijn om het productieproces te kunnen starten. Daarnaast signaleer je afwijkingen en speel je
in op wijzigingen en onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte van personeel of
storingen in de machines). Ook registreer je de productie en lever je deze productie gegeven
aan bij de teamleider van onze opdrachtgever.
Eisen: Je hebt een MBO opleiding afgerond die aansluit bij de functie en een aantal jaren
ervaring als leidinggevende in een productiematige omgeving. Je hebt affiniteit met mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt en je kan goed communiceren op verschillende niveaus,
zowel mondeling als schriftelijk. Verder beschik je over een flexibele en proactieve
werkinstelling en ben je gewend om in te spelen op datgene wat er om je heen gebeurt. Als je
daarnaast de meerwaarde ziet van werken in teamverband en het delen van kennis en ervaring
om samen krachtig te kunnen optreden, dan nodigen wij je van harte uit om naar deze functie
te solliciteren. Een uitdagende functie binnen een organisatie die maatschappelijke
betrokkenheid combineert met resultaatgericht ondernemen.
Voorkeur: alleen voor kandidaten met subsidiemogelijkheden

OLDEBROEK
Leerling Monteur
005700 – A. ten Have
Verrichten van alle voorkomende werkzaamheden, monteren van screenings en overkappingen.
Opleidingsniveau LTS/ MTS Het betreft een werkweek van 40.00 uur, werktijden tussen 07.00 17.00 uur.
Eisen: interesse in het product, technisch ingesteld, teamplayer, klantgericht zijn, positieve
instelling, representatieve instelling.
Voorkeur: Alle re- integratiekandidaten

Schilder en onderhoudsman
007969 – A. ten Have
Bedrijf zoekt een handige man die kan timmeren/schilderen en opruimen. Het betreft een
tijdelijk contract op afroep.
Eisen: zelfstandig kunnen werken.
Voorkeur: Alleen SW

PUTTEN
Medewerker technische dienst (werkervaringsplek)
008241 - M. Schonewille
Werktijden in overleg, eenvoudige technische – en onderhoudswerkzaamheden, zoals een lamp
vervangen, sloten maken, een föhn repareren, kitrandjes vervangen of een muurtje sauzen.
Eisen: goede gezondheid, affiniteit met technische- en onderhoudswerkzaamheden.
Voorkeur: Regulier, kandidaten met subsidie, SW.
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Medewerker keuken (werkervaringsplek)
008241- M. Schonewille
Wisselende werktijden in shifts. Werkzaamheden: voorbereiding ontbijt, lunch en diner.
Eisen: basis HORECA vaardigheden zoals snijtechnieken, HACCP kennis en zelfstandig kunnen
werken.
Voorkeur: Regulier, kandidaten met subsidie, SW

Schoonmaakmedewerker
004799 - I. van den 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: Gelet op het karakter van ons bedrijf willen we graag kandidaten die behoren tot de
doelgroep Indicatie banenafspraak. Maar mochten er andere kandidaten beschikbaar zijn dan
willen wij ook in gesprek.

Autopoetser
008254 – C. Zeldenrust
Poetsen van auto's volgens 4 verschillende programma's van licht tot zwaar. Duur tussen 45-120
minuten per auto. Het werk bestaat in eerste instantie voornamelijk uit het stofzuigen van de
auto's. Naar mate dit goed gaat, kunnen de taken worden uitgebreid. Je mag zelf de auto's
halen en brengen van het terrein ook al heb je geen rijbewijs. Het betreft een vast contract
waarbij de uren opgebouwd worden naar fulltime. Toelichting: Geluid van stof afzuiger, grote
ruimte, koel maar niet koud. radio speelt.
Eisen: secuur kunnen werken, affiniteit met auto's hebben, wel op termijn meer zelfstandig
kunnen werken.
Voorkeur: Alleen voor kandidaten met subsidiemogelijkheden

WEZEP
Handslopers/ bouwopruimers
000408 – A. ten Have
Bedrijf is z.s.m. opzoek naar handslopers/bouwopruimers voor 36 - 40 uur met mogelijkheid
tot vast contract. Werkzaamheden: verrichten van alle voorkomende sloopwerkzaamheden.
Werktijden tussen 07.00 en 17.00 uur.
Eisen: klantgericht, representatief, willen werken, eigen vervoer is een vereiste.
Voorkeur: Alle re- integratiekandidaten

Zelfstandig werkend kok
001111 – A. ten Have
Het betreft een vacature voor 36- 40 uur, werktijden zijn in overleg
zelfstandig kunnen werken, loyaal en secuur.
Eisen: zelfstandig kunnen werken, loyaal en secuur, eigen vervoer
Voorkeur: Alle kandidaten

Allround medewerker binnenteelt
000291 – A. ten Have
Verzorgen van stek watergeven en bemesten, signaleren van ziekten en plagen,
gewasverzorging, contact met teeltvoorlichter, draaien van weekenddiensten. MBO werk en
denkniveau en minimaal 3 jaar ervaring. Werktijden tussen 07.00 uur en 18.00 uur voor 40 uur
per week.
Eisen: In bezit van spuitlicentie, samenwerken, leidinggeven, zelfstandig.
Voorkeur: Alle kandidaten
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Verkoopster/administratieve kracht
007932 – A. ten Have
Verkopen van witgoed en de afhandeling daarvan. Werkdagen in ieder geval dinsdag en
donderdag en zaterdag, uren in overleg wel flexibel zijn.
Eisen: Goed met Excel kunnen werken, secuur, zelfstandig, vriendelijk.
Voorkeur: Alleen voor kandidaten met subsidiemogelijkheden.

Medewerker testen en verbinden glasvezelnetwerk
008145 – A. ten Have
Testen van verbindingen tussen de centrale en de huisaandoening. De werkzaamheden worden
uitgevoerd in de POP (point of Presence) op de locatie in het werkgebied (voornamelijk
Duitsland) Gedurende de werkweek van 40 uur is overnachting op locatie in het werkgebied.
een tijdelijk overgaand in vast contract. Opleidingsniveau: Optische telecom netwerken mBO4.
Eisen: loyaal, in bezit van VCA, kennis van opbouw van glasvezelnetwerk, bereid zijn om een
opleiding te volgen voor het meten van glasvezelverbinding.
Voorkeur: Alle re integratiekandidaten

Magazijnman bezorger witgoed
007932 – A. Ten Have
Bezorgen van witgoed in Nederland in bezit van Rijbewijs B. (+E) Het betreft een tijdelijk
contract. Eerste werkdag z.s.m. aantal uren per week 16-20 uur, werktijden in overleg.
Eisen: zelfstandig, vriendelijk, fysiek in orde.
Voorkeur: Alleen voor kandidaten met subsidiemogelijkheden.

ZEEWOLDE
Assistent EPA –adviseur
008567- A.J. Donk
Uitvoeren van EPA-beoordelingen: Energie Prestatie Advies. Aan de hand van een groot aantal
beoordelingspunten wordt een score op energiegebied gegeven aan een gebouw in opdracht
van woningbouwvereniging, projectontwikkelaar, bouwbedrijf, e.d. Dit EPA-onderzoek vindt
dus op locatie plaats door het hele land. Samen met collega EPA-adviseur, met de mogelijkheid
om op termijn zelfstandig EPA-adviseur te worden. Met ondersteuning van interne
administratieve collega's wordt een rapportage opgesteld waarbij een specifiek software
programma gebruikt wordt. Er is een 3-daagse opleiding intern, 1 dag landelijk examen en
daarna jaarlijkse bijscholing. Werklocatie wisselend, hoofdlocatie is Zeewolde. Aantal uren per
week : 3-5 dagen. Werktijden circa 08.00 uur - 17.00 uur , maar afhankelijk van planning en
reistijd EPA-adviseur.
Eisen: Communicatief, representatief, kunnen werken met termijnen, computerkennis. MBOwerk- en denkniveau op technisch gebied. technische werkervaring
Voorkeur: kandidaten subsidiemogelijkheden, re- integratiekandidaten.

ZWOLLE
Ondersteuner evenementen
000491 – H. Rozemuller
Rokken van sta-tafels, voorbereiden en opruimen van evenementen, wassen en strijken van
tafellinnen. In de eerste instantie een tijdelijke baan voor 32 uur. Werktijden van 08.00 uur tot
16.30 uur.
Eisen: Sociaal, initiatief nemen, precies, meerdere taken tegelijk aankunnen.
Voorkeur: Alleen kandidaten met subsidiemogelijkheden.
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