Vacature krant Inclusief Intervens Week 36, 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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BUNSCHOTEN- SPAKENBURG
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! Het
werk begint zo rond 11 uur. Mochten er moeders zijn die ’s middags weer op tijd bij school
moeten staan dan kunnen we daar ook rekening mee houden. 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

Zaterdagwerker Post
003358- L. Dikkema
Ben je op zoek naar een zelfstandige baan in de buitenlucht, wil je wel op zaterdag kunnen
uitslapen én meer verdienen dan het minimumloon, solliciteer dan bij Inclusief Gresbo
Post. Wij zijn namelijk op zoek naar postbezorgers voor de zaterdag. Als postbezorger werk je
in alle vrijheid, in een eigen wijk en in de buitenlucht. Dus laat die zon maar komen! Je haalt
de post op bij de vestiging gaat vervolgens op pad om de post te bezorgen. Dat kan per fiets
maar we hebben ook auto- en scooterwijken. Je moet van aanpakken weten en nauwkeurig
kunnen werken. Minimaal werk je 2 uur, maximaal 4,5 uur. Je begint om half 12 dus je hebt
eerst ’s morgens tijd voor jezelf.
Je gaat aan het werk op basis van een 0-uren contract. Omdat het gaat om verantwoordelijk
werk, verdien je meer dan het minimum (jeugd)loon. Zo wordt je als 16- jarige bijvoorbeeld
betaald als een twintig jarige. Bovendien wordt het loon uitbetaald inclusief vakantiegeld en
verlof. Omgeving: Nijkerk, Bunschoten-Spakenburg, Putten, Ermelo Harderwijk
Eisen: kwaliteitsbewustzijn, betrouwbaar en precies.
Voorkeur: Het betreft een reguliere functie

ELBURG
Schoonmaakmedewerker
004799 - I. van der 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
002267 – A. ten Have
Het betreft een tijdelijk naar mogelijk vast contract voor 36 uur in de week maar deeltijd is
bespreekbaar. Werktijden: tussen half 8 en half 6.
Eisen: Secuur, betrouwbaar en in een team kunnen werken, het liefst een half jaar ervaring in
deze functie.
Voorkeur: Alleen kandidaten met subsidiemogelijkheden
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Museum assistent
000030 - A. ten Have
Het verrichten van kleine technische werkzaamheden lampen vervangen, schilderijen
ophangen, schoonmaakwerk en eventueel tuinonderhoud. 15 tot 20 uur per week. Werktijden
in overleg. De werkzaamheden moeten ook in de vakantie plaatsvinden. Het betreft een
tijdelijk contract.
Eisen: Vriendelijke en behulpzaam zijn en zelfstandig kunnen werken.
Voorkeur: alleen WSW

EPE
Montagemedewerker
008712 – A. ten Have
Werkzaamheden, diverse routine matige handelingen, fijne montage werkzaamheden,
samenstellen of verbinden van verschillende deelproducten tot een geheel, kwaliteitscontrole
van artikelen voordat deze verpakt of verwerkt worden tot een order.
Het is een schone en rustige productieomgeving. Je werkt samen met andere collega’s, het is
fysiek niet belastend
Werktijden: Maandag tot vrijdag van half acht tot kwart over vier fulltime en parttime van half
acht tot kwart voor 12.
Eisen: Het bedrijf is alleen te bereiken met eigen vervoer.
Voorkeur: Doelgroep: WSW, doelgroepenregister en wajong

ERMELO
Schoonmaakmedewerker
004799 - I. van der 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.

Winkelmedewerker supermarkt
007777- A. ten Have
Bijvullen, spiegelen en schoonmaak van stellingen. Het betreft een tijdelijk contract tussen de
24 en 28 uur, werktijden in overleg.
Eisen: klantvriendelijk, secuur, flexibel, schoon.
Voorkeur: Alleen WSW en doelgroepregister

Magazijnmedewerker Metaalbewerking
000877 – 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.
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Zaterdagwerker Post.
003358- L. Dikkema
Ben je op zoek naar een zelfstandige baan in de buitenlucht, wil je wel op zaterdag kunnen
uitslapen én meer verdienen dan het minimumloon, solliciteer dan bij Inclusief Gresbo
Post. Wij zijn namelijk op zoek naar postbezorgers voor de zaterdag. Als postbezorger werk je
in alle vrijheid, in een eigen wijk en in de buitenlucht. Dus laat die zon maar komen! Je haalt
de post op bij de vestiging gaat vervolgens op pad om de post te bezorgen. Dat kan per fiets
maar we hebben ook auto- en scooterwijken. Je moet van aanpakken weten en nauwkeurig
kunnen werken. Minimaal werk je 2 uur, maximaal 4,5 uur. Je begint om half 12 dus je hebt
eerst ’s morgens tijd voor jezelf. Je gaat aan het werk op basis van een 0-uren contract.
Omdat het gaat om verantwoordelijk werk, verdien je meer dan het minimum (jeugd)loon. Zo
wordt je als 16- jarige bijvoorbeeld betaald als een twintig jarige. Bovendien wordt het loon
uitbetaald inclusief vakantiegeld en verlof. Omgeving: Nijkerk, Bunschoten-Spakenburg,
Putten, Ermelo Harderwijk
Eisen: kwaliteitsbewustzijn, betrouwbaar en precies.
Voorkeur: Het betreft een reguliere functie

Kassamedewerkers Kringloop
008101- S. Vloedbeld
Als kassa-medewerker ben je het visitekaartje van het bedrijf, ben je het eerste
aanspreekpunt en reken je de aankopen af van onze kringloopwinkel.
Een leuke, dynamische ervaringsplek bij een bijzondere, sociale onderneming, aan de slag op
de dagen en tijden die jou uitkomen, De kans om bij te dragen aan een goed maatschappelijk
doel, de kans om (andere) leer- en werkervaring op te doen, veel waardering voor je inzet
Eisen: enthousiast, representatief en klantvriendelijk, goed kunnen omgaan met mensen, het
mee helpen aan het succes van een duurzame winkelonderneming.
Voorkeur: Het betreft een werkervaringsplaats/ Leerwerkplek

Magazijnmedewerker Kringloop
008101- S. Vloedbeld
In ons winkelmagazijn is het een druk komen en gaan van goederen, klanten en collega’s. Er is
beheer, orde en overzicht nodig om ervoor te zorgen dat het magazijn optimaal functioneert
en iedereen zijn/haar werk goed kan doen. We zoeken iemand die helpt bij het uitladen van
goederen en de goederen op de juiste plek wegzet. Daarnaast zorgt de magazijnmedewerker
voor het correct scheiden en afvoer klaarzetten van (rest)afval uit de winkel en het magazijn.
Eisen: letterlijk en figuurlijk van aanpakken weten en efficiënt kunnen werken.
Voorkeur: het betreft een werkervaringsplaats/ Leerwerkplek

Magazijnmedewerker
008170 – E. Fidder
Binnenkomende goederen inboeken en opbergen, bedrukken van bedrijfskleding, orders pikken
en verzendklaar maken, "Koos" bestellingen verzendklaar maken. Je moet wel kunnen
schakelen en tegen prikkels kunnen. Wanneer men orders aan het bedrukken is kunnen er
onverwachts klanten binnenlopen die tussendoor wat vragen of er moet onverwachts toch een
spoedorder uit. Iemand moet in staat zijn om redelijk zelfstandig zijn werkzaamheden te
verrichten. Werktijden in overleg. Aantal uren per week: 32.00 - 40.00 uur. Het betreft een
tijdelijk naar mogelijk vast contract.
Eisen: netjes kunnen werken, om kunnen gaan met enige werkdruk/ deadlines. Rijbewijs B.
Voorkeur: alleen kandidaten met subsidiemogelijkheden.
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Interieurverzorgers Kringloop
008101 – S. Vloedbeld
Voor het onderhoud van onze winkel, de gemeenschappelijke ruimten en kantoorruimten
zoeken we mensen die ons willen helpen met schoonmaken.
Draai jij je hand niet om voor alle voorkomende schoonmaakwerkzaamheden en lijkt het je
leuk om daardoor betrokken te zijn.
Een leuke, dynamische ervaringsplek bij een bijzondere, sociale onderneming, aan de slag op
de dagen en tijden die jou uitkomen, de kans om bij te dragen aan een goed maatschappelijk
doel, de kans om (andere) leer- en werkervaring op te doen, veel waardering voor je inzet.
Voorkeur: Het betreft een werkervaringsplaats/ Leerwerkplek

Medewerkers winkelafdeling Kringloop
008101- S. Vloedbeld
In onze kringloopwinkel hebben we verschillende winkelafdelingen die moeten worden
bijgevuld met ingebrachte spullen. De afdelingen moeten er netjes, overzichtelijk en
aantrekkelijk voor de klant uitzien. Klanten moeten waar nodig worden geholpen of
geadviseerd over de producten. Een leuke, dynamische ervaringsplek bij een bijzondere,
sociale onderneming, aan de slag op de dagen en tijden die jou uitkomen;, de kans om bij te
dragen aan een goed maatschappelijk doel, de kans om (andere) leer- en werkervaring op te
doen, veel waardering voor je inzet.
Eisen: enthousiast, representatief , inzicht , initiatief nemen en behulpzaam.
Voorkeur: Het betreft een werkervaringsplaats/ Leerwerkplek

HARDERWIJK
Administratief medewerker
000697 – E. van den Berg
Uitvoeren van werkzaamheden m.b.t. meerdere bedrijfsadministraties, zodanig dat deze
administraties actueel zijn en informatie tijdig beschikbaar is. Het betreft een jaarcontract
voor minimaal 20.00 uur per week. Uitbreiding in uren is op termijn mogelijk. Werktijden van
08.00 - 17.00 uur. Bedrijf is gevestigd op bedrijventerrein Overveld op 8 minuten loopafstand
van bushalte Walstein.
Eisen: nauwkeurigheid, tijdig signaleren, betrouwbaar, geheimhouding. Minimaal praktijk
diploma boekhouden. In staat zijn zelfstandig de werkzaamheden te verrichten.
Voorkeur: Alle re integratiekandidaten

Schoonmaakmedewerker
004799 - I. van der 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.

Medewerker spoelkeuken
008080- A. de Witte
Borden, bestek en servies in de vaatwasmachines plaatsen. De spoelkeuken van v.d. Valk is
ruim opgezet en modern. Proefplaatsing van 1 maand. Daarna een jaarcontract van 4 -38 uur.
Werktijden: middagdienst 12:00 uur - 21:00 uur of sluitdienst 15:30 - 23:00 uur -24:00 uur
Eisen: geen ervaring noodzakelijk
Voorkeur: Alle re integratiekandidaten
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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, bij geschiktheid voor langere duur. Contract: 40 uur per
week maar beschikbaarheid voor 3 dagen p. week is ook mogelijk. Belangrijk is ook: bestand
tegen werken met kruiden (stof, prikkeling), maar ervaring leert dat men hier snel aan gewend
raakt.
Eisen: van aanpakken weten, niet bang om vuil te worden, fysiek goed belastbaar. Precisie op
controle juiste product, makkelijk aan te leren
Voorkeur: Alleen kandidaten subsidiemogelijkheden/ alle re- integratiekandidaten/ reguliere
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

Medewerker granietvloeren
008725 – M. van Dijk
Terrazzo mozaïekvloeren aanleggen. Bij aanvang geeft het knie en rugklachten,
doorzettingsvermogen vereist om dit vak te leren. Het betreft een baan voor langere tijd en
evt. vast contract. Werktijden in overleg, maar liefst 40 uur.
Eisen: gemotiveerd, geen knie en rugklachten (veel op knieën werken i.v.m. vloeren leggen,
doorzettingsvermogen i.v.m. spierpijn na dag werken om vol te houden en vak te leren.
Voorkeur: alle re- integratiekandidaten

Montage/ productiemedewerker aluminium
002624 – A. ten Have
Zagen en stretchen van profielen, profiel van tafel tillen en in transportbak leggen, controleren
op afwijkingen en beschadigingen, inpakken van profielen, waarborgen veiligheid op de
werkvloer. Aantal arbeidsplaatsen 5. Het betreft een tijdelijk contract van 40 uur en soms in
het weekend. (78 weken via uitzendbureau) Het bedrijf werkt in 3 ploegen en de ploeg wisselt
per week.
Eisen: teamplayer, accuraat, fysiek in orde, goede beheersing van Nederlandse taal in woord
en geschrift in het kader van de veiligheid, technische affiniteit.
Voorkeur: Alle doelgroepen.
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Monteur Glasvezel
008711- A. de Witte
Er worden glasvezelkabels aangesloten op de wijkcentrales, distributiepunten en in woningen.
Er wordt in deze functie niet of nauwelijks gegraven want dit wordt gedaan door een ander
bedrijf. Het werk is afwisselend buiten en binnen. Regelmatig wordt er gewerkt in een
gegraven gat in de grond waar de kabels worden aangesloten op wijkverdelers. Ook worden er
kabels door ondergrondse leidingen geblazen. Aantal uren per week, 40 dagdienst. Werktijden:
vroeg beginnen. Vertrek in een werkbus naar de locatie. Kandidaten worden intern opgeleid.
Rijbewijs is noodzakelijk voor één persoon binnen een ploeg. VCA is noodzakelijk maar kan ook
intern worden behaald.
Eisen: ondernemend / zelfstandig, buiten en binnen kunnen werken, serieus en gemotiveerd
Er is geen specifieke opleiding of kennis vereist. MBO denkniveau. Kandidaten worden intern
opgeleid.
Voorkeur: Alle re integratiekandidaten

Medewerker media kringloop
008235 – Y. de Zwaan
Controleren, prijzen, en dichtplakken van de verpakking . Ook kan dit allemaal als losse taak
gedaan worden en is meestal achter de schermen.
Eisen: Je bent in staat om met klanten om te kunnen gaan en te woord te staan.
Voorkeur: Het betreft een werkervaringsplaats/ Leerwerkplek

Bijrijder kringloop
008235 – Y. de 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. Je beoordeelt de staat van de goederen en of deze in de winkel te koop
aangeboden kunnen worden.
Eisen: Je bent in staat om met klanten om te kunnen gaan en te woord te staan. 2 mnd.
ervaring gewenst. Rijbewijs B/E. 36 uur p.w. Werktijden afhankelijk van rooster (tussen 8.30u 18.00u) ev. op zaterdag.
Voorkeur: Het betreft een werkervaringsplaats/ Leerwerkplek

Medewerker aanname goederen kringloop
008235 – Y de Zwaan
Op de afdeling inname neem je goederen in ontvangst die door klanten worden aangeboden. Je
sorteert de diverse producten en beoordeelt de staat van de goederen en of deze in de winkel
te koop aangeboden kunnen worden.
Eisen: Je bent in staat om met klanten om te kunnen gaan en te woord te staan.
Voorkeur: Het betreft een werkervaringsplaats/ Leerwerkplek

Medewerker elektra kringloop
008235 – Y. de 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.
Eisen: Je bent in staat om met klanten om te kunnen gaan en te woord te staan.
Voorkeur: Het betreft een werkervaringsplaats/ Leerwerkplek
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Medewerker ‘prijzen’ kringloop
008235 – Y. de 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). Je prijst deze goederen volgens vastgestelde
richtlijnen.
Eisen: Je bent in staat om met klanten om te kunnen gaan en te woord te staan.
Voorkeur: Het betreft een werkervaringsplaats/ Leerwerkplek

Winkelmedewerker kringloop
008235 – Y. de Zwaan
Je werkt binnen een team van ongeveer 6 personen onder leiding van een afdelingschef. Na
een inwerkperiode is de medewerker in staat om redelijk zelfstandig kunnen werken; 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. Je kan
hierbij denken aan het aanvullen van de kleding-, speelgoed-, of de meubelafdeling zodat er
geen lege schappen zijn. Je moet hierbij redelijk inzicht hebben in het werk wat gedaan moet
worden en beschikken over de juiste vaardigheden.
Eisen: Je bent in staat om met klanten om te kunnen gaan en te woord te staan.
Voorkeur: Het betreft een werkervaringsplaats/ Leerwerkplek

Medewerker horeca kringloop
008235 – Y. de Zwaan
Je werkt in de horeca onder begeleiding van een jobcoach van Careander. Je bent in staat om
goed met klanten om te kunnen gaan en te woord te staan.
Eisen: enthousiast, representatief , inzicht , initiatief nemen en behulpzaam.
Voorkeur: Het betreft een werkervaringsplaats / Leerwerkplek

Kassamedewerker kringloop
008235- Y. de Zwaan
Als kassa-medewerker ben je het visitekaartje van het bedrijf, ben je het eerste
aanspreekpunt en reken je de aankopen af van onze kringloopwinkel.
Een leuke, dynamische ervaringsplek bij een bijzondere, sociale onderneming, aan de slag op
de dagen en tijden die jou uitkomen, De kans om bij te dragen aan een goed maatschappelijk
doel, de kans om (andere) leer- en werkervaring op te doen, veel waardering voor je inzet
Eisen: Je bent in staat om met klanten om te kunnen gaan en te woord te staan. Het is
wenselijk dat je de Nederlandse taal goed beheerst)
Voorkeur: Het betreft een werkervaringsplaats/ Leerwerkplek

Productiemedewerker kokosbrood
001053 – A. Donk
Je werkt in een klein team van ongeveer 20 personen en werkt direct mee aan de verschillende
Kokosbrood productie processen. Het betreft een fulltime 4-daagse werkweek van 7.30 uur 17.15 uur waarbij je dus 4x 9 uur per dag werkt en de 5e dag vrij bent. Afwisselend werk je in
het magazijn, de deegmakerij en/of het verpakken. Waar je secuur en netjes werkt aan het
mengen/deeg bereiden of instellen, bedienen en/of schoonmaken van de machines. Zodat je
het hele “bedrijf” leert kennen en begrijpt waarom we de dingen doen, zoals we ze doen.
Tussen de werkzaamheden door denk -en doe je mee, in het verbeter proces.
Eisen: Relaxt, teamplayer, zelfstandig, flexibele en positieve instelling, ondernemend,
kritisch, eigenzinnig, fysiek fit, leerbereidheid, redelijk tot goed nederlands sprekend.
Voorkeur: Alle sw en doelgroepenregister en Wajong
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Algemeen medewerker kleurkaarten --NIEUW
000393 – M. van Dijk
Verrichten van divers productiematig werk ten behoeve van het maken van bv kleurenwaaiers.
het betreft een tijdelijke functie van 38 uur per week, inschatting tot eind 2019. Werktijden:
08.00 uur tot 17.00 uur.
Eisen: kunnen tellen, staand kunnen werken en soms lopend bij het vergaren van papierbladen
voor de kleurenwaaiers, nauwkeurig werken.
Voorkeur: Alleen kandidaten met subsidiemogelijkheden/ Alleen SW/ Stageplaats/
leerwerkplaats

HATTEM
Medewerker groen
007360- A. ten Have
Verrichten van alle voorkomende groenwerkzaamheden. Start rond half maart, einde werk eind
november (weersafhankelijk) Werktijden tussen half 7 en half 6
Eisen: Flexibel, in een team kunnen werken, Nederlandse taal goed spreken en begrijpen,
ervaring in het groen, in het bezit van VCA.
Voorkeur: Alle re integratiekandidaten

NIJKERK
Zaterdagwerker Post
003358- L. Dikkema
Ben je op zoek naar een zelfstandige baan in de buitenlucht, wil je wel op zaterdag kunnen
uitslapen én meer verdienen dan het minimumloon, solliciteer dan bij Inclusief Gresbo
Post. Wij zijn namelijk op zoek naar postbezorgers voor de zaterdag. Als postbezorger werk je
in alle vrijheid, in een eigen wijk en in de buitenlucht. Dus laat die zon maar komen! Je haalt
de post op bij de vestiging gaat vervolgens op pad om de post te bezorgen. Dat kan per fiets
maar we hebben ook auto- en scooterwijken. Je moet van aanpakken weten en nauwkeurig
kunnen werken. Minimaal werk je 2 uur, maximaal 4,5 uur. Je begint om half 12 dus je hebt
eerst ’s morgens tijd voor jezelf. Je gaat aan het werk op basis van een 0-uren contract.
Omdat het gaat om verantwoordelijk werk, verdien je meer dan het minimum (jeugd)loon. Zo
wordt je als 16- jarige bijvoorbeeld betaald als een twintig jarige. Bovendien wordt het loon
uitbetaald inclusief vakantiegeld en verlof. Omgeving: Nijkerk, Bunschoten-Spakenburg,
Putten, Ermelo Harderwijk
Eisen: kwaliteitsbewustzijn, betrouwbaar en precies.
Voorkeur: Het betreft een reguliere functie

Hulpmonteurs voor de installatie van zonnepanelen
008704 - J. Vos
Voor 2 bedrijven in Zeewolde en Nijkerk zijn wij op zoek naar hulpmonteurs voor de installatie
van zonnepanelen. Er wordt op verschillende locaties gewerkt vanuit Zeewolde en Nijkerk.
Medewerkers uit Ermelo en Harderwijk kunnen eventueel opgehaald worden. Dagen en uren in
overleg. Nederlandse taal is niet heel belangrijk, zolang iemand zich goed kan redden. Ervaring
is niet belangrijk, het vak kan makkelijk aangeleerd worden, er is altijd begeleiding aanwezig
Eisen: Fysiek in orde zijn is een eis, want het is zwaar werk. De panelen wegen zo’n 20 kilo per
stuk, deze moet je kunnen tillen ook op het dak. Bij voorkeur in het bezit van een VCA of
bereid zijn deze op korte termijn te willen behalen. VOG verklaring is een vereiste.
Voorkeur: Alle re integratiekandidaten
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Schoonmaakmedewerker
004799 - I. van der 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.

Medewerker meubelwerkplaats
008732 – G. Lollinga
Het ondersteunen van de meubelmaker, schuren van plaatmateriaal. Assisteren bij het in
elkaar zetten van meubelen en andere voorkomende werkzaamheden. Afhankelijk van de
ontwikkeling van de kandidaat, meerdere werkzaamheden mogelijk. Minimaal 20 uren per
week / maximaal 40 uren per week. Er is sprake van pieken en dalen, de teamleider stuurt
hierin de medewerker aan.
Eisen: samenwerken, leergierig, aanpakker, goede fysieke gesteldheid, flexibiliteit, hands on
mentaliteit, kwaliteit is leidend.
Voorkeur: Alleen voor kandidaten met subsidiemogelijkheden.

Assistent conciërge
008371 – A. Donk
Werkzaamheden: koffiezetapparaat schoonhouden, keuken netjes houden, dagelijkse was doen
en andere facilitaire klusjes, zoals oud papier. Het betreft een tijdelijke functie.
Eerste werkdag na de zomervakantie (september) Aantal uren per week 10-15 uur, werktijden
van 07.30 uur - 10.30 uur.
Eisen: representatief, alleen kunnen werken onder aansturing, juiste omgang met kinderen,
ouders, leerkrachten, VOG
Voorkeur: Allen voor kandidaten met subsidiemogelijkheden

Assemblage medewerker ledverlichting
008751 – M. van Dijk
Bedrijf dat ledverlichting in alle soorten en maten maakt is opzoek naar medewerker voor het
assembleren van ledverlichting variërend in 20-500 stuks, monteren led, solderen waar nodig,
of inprikken of met kroonsteentje, schroeven, monteren en in doos verpakken. Je handelt na
instructie het proces van A - Z af in een klein team met prettige sfeer. Totaal zijn er 30
mensen in het bedrijf aan het werk. Aantal uur per week, minimaal 32.00 uur maar het liefst
40 uur per week. Werktijden van 8.30 uur - 17.30 uur.
Eisen: nauwkeurig/ geconcentreerd werken, kunnen solderen is een pre.
Voorkeur: alleen kandidaten met subsidiemogelijkheden/ alle re-integratiekandidaten

NUNSPEET
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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Schoonmaakmedewerker supermarkt
000200- C. Zeldenrust
Het werk bestaat uit het schoonmaken van de algemene ruimtes in de winkel alsook het
schoonmaken op de winkelvloer. Dit betekent dat er zo nu en dan klanten contact zal zijn. De
werktijden zijn in overleg. Het betreft een vacature voor ongeveer 20-24 uur.
Voorkeur: Alleen voor kandidaten met subsidiemogelijkheden en alle re integratiekandidaten.

Sorteerder gordijn (rails)/ horren
001033 – M. Korver
Je werkt in een grote loods, waar de deuren open staan i.v.m. laden en lossen. De producten
komen van de leveranciers op pallets / kratten aan en moeten in dezelfde hal verdeeld worden
over de verschillende "kasten" zodat alles klaar staat voor het laden van de vrachtwagens
(hetgeen vanaf eind van de middag tot 's nachts gebeurt). Je scant een product. Op de scanner
komt te staan waar je het product moet plaatsen. Je plaatst het product in het juiste schap.
80% van de producten is lichter dan 5 kilo, 20% zwaarder. De zwaardere producten kun je met
z'n tweeën tillen of als het niet lukt laten liggen. Duur van het contract: Vast/ tijdelijk, in
ieder geval tot eind augustus. Het is veel staan en tillen. Werktijden: Flexibele mogelijkheden
tussen 4 en 40 uur per week, tijden in overleg.
Eisen: geen ervaring vereist, je kan een dag of paar uur uitproberen als dat passend is voor
werkzoekende.
Voorkeur: Alle re integratiekandidaten/ Alleen SW

Aanspreekpunt Avondproces
000005 – L. Dikkema
In het avondproces komt alle post van onze klanten binnen. Je ontvangt die post, controleert,
sorteert en maakt de post klaar voor verzending. Je voert digitaal pakketten in en zorgt dat de
post verzendklaar is. Je verricht diverse administratieve handelingen en zorgt dat de post op
een zo voordelig mogelijke manier wordt weggezet bij collega postbedrijven. Je bent het
eerste aanspreekpunt voor degenen die werkzaam zijn in het avondproces (scholieren en
medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt). Je geeft aanwijzingen en durft het ook te
zeggen als iets niet goed is maar doet je dat wel op een prettige manier. Je stelt de voorman
en rayonleider op de hoogte wanneer er bijzonderheden zijn en zo nodig overleg je met hem of
haar. Al met al een afwisselende functie in een erg leuke werkomgeving.
Je bent iemand die het fijn vindt om ’s avonds te werken. Je kan precies werken maar ook snel
schakelen. In de communicatie ben je dienstverlenend en gericht op samenwerken. Je hebt er
plezier in om met mensen te werken, ook met mensen die een beperking hebben. Je houdt van
uitdaging en kan onder druk presteren. Aantoonbare ervaring met verwerking van post kan een
voordeel zijn in het selectie proces. Het betreft een functie voor voorlopig 15 uur in de week,
mogelijk dat in de toekomst urenuitbreiding naar de middag kan plaats vinden.
Eisen: kwaliteitsbewustzijn, samenwerken/teamgerichtheid en kwantiteit van het werk.
Voorkeur: Het betreft een reguliere functie.

PUTTEN
Schoonmaakmedewerker
004799 - I. van der 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.
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Zaterdagwerker Post
003358- L. Dikkema
Ben je op zoek naar een zelfstandige baan in de buitenlucht, wil je wel op zaterdag kunnen
uitslapen én meer verdienen dan het minimumloon, solliciteer dan bij Inclusief Gresbo
Post. Wij zijn namelijk op zoek naar postbezorgers voor de zaterdag. Als postbezorger werk je
in alle vrijheid, in een eigen wijk en in de buitenlucht. Dus laat die zon maar komen! Je haalt
de post op bij de vestiging gaat vervolgens op pad om de post te bezorgen. Dat kan per fiets
maar we hebben ook auto- en scooterwijken. Je moet van aanpakken weten en nauwkeurig
kunnen werken. Minimaal werk je 2 uur, maximaal 4,5 uur. Je begint om half 12 dus je hebt
eerst ’s morgens tijd voor jezelf.
Je gaat aan het werk op basis van een 0-uren contract. Omdat het gaat om verantwoordelijk
werk, verdien je meer dan het minimum (jeugd)loon. Zo wordt je als 16- jarige bijvoorbeeld
betaald als een twintig jarige. Bovendien wordt het loon uitbetaald inclusief vakantiegeld en
verlof. Omgeving: Nijkerk, Bunschoten-Spakenburg, Putten, Ermelo Harderwijk
Eisen: kwaliteitsbewustzijn, betrouwbaar en precies.
Voorkeur: Het betreft een reguliere functie

Medewerker afwas hotel
008241 – M. Schonewille
Verzorgen van de afwas, o.a. borden, bestek, glaswerk, keuken materiaal.
Schoonmaken en houden van de werkplek en ondersteunen in schoonmaakwerkzaamheden in
de keuken, controle van toilet groepen volgens vast schema. Bijkomende taken als zwerfvuil
parkeerplaats, vegen pleintje leveranciers entree, vegen terras enz. In basis voor minimaal 3
dagen per week, echter in het hoogseizoen voor maximaal 5 dagen.
Eisen: Zelfstandig kunnen werken, netheid in eigenwerk, zien van werkzaamheden, om kunnen
gaan met drukke momenten. Verder is het van belang om zich verstaanbaar te kunnen maken,
waarbij dit niet vloeiend Nederlands hoeft te zijn. De baan is met name staand en lopend wat
inhoud dat de kandidaat fysiek fit moet zijn.
Voorkeur: Regulier, kandidaten met subsidie, SW

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: Alle re- integratiekandidaten.
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Medewerker post
000005 – 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 en soms met de scooter. Op sommige locaties van Inclusief Gresbo
Post is een dienstfiets aanwezig. De postbezorger is het visitekaartje van ons bedrijf. Het
betreft een parttime functie voor 12-15 uur in de week. In de toekomst zijn er wellicht
mogelijkheden tot urenuitbreiding bijvoorbeeld door een duobaan te vervullen. Rijbewijs niet
noodzakelijk, wel zeer gewenst.
Omgeving: Putten.
Eisen: representatief, kwaliteitsbewustzijn, betrouwbaar, betrokken, precies.
Voorkeur: Sw, doelgroepenregister en Wajong.

WEZEP
Medewerker keuken chinees restaurant
008739- C. Zeldenrust
Eisen: Wij zoeken iemand die affiniteit heeft met werken in de keuken maar ook netjes
kan werken.
Voorkeur: Alle re- integratiekandidaten/ Stageplaats/ leerwerkplaats

ZEEWOLDE
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! Het
werk begint zo rond 11 uur. Mochten er moeders zijn die ’s middags weer op tijd bij school
moeten staan dan kunnen we daar ook rekening mee houden. 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

Hulpmonteurs voor de installatie van zonnepanelen
008704 - J. Vos
Voor twee bedrijven in Zeewolde en Nijkerk zijn wij op zoek naar hulpmonteurs voor de
installatie van zonnepanelen. Er wordt op verschillende locaties gewerkt vanuit Zeewolde en
Nijkerk. Medewerkers uit Ermelo en Harderwijk kunnen eventueel opgehaald worden. Dagen en
uren in overleg. Nederlandse taal is niet heel belangrijk, zolang iemand zich goed kan redden.
Ervaring is niet belangrijk, het vak kan makkelijk aangeleerd worden, er is altijd begeleiding
aanwezig
Eisen: Fysiek in orde zijn is een eis, want het is zwaar werk. De panelen wegen zo’n 20 kilo per
stuk, deze moet je kunnen tillen ook op het dak. Bij voorkeur in het bezit van een VCA of
bereid zijn deze op korte termijn te willen behalen. VOG verklaring is een vereiste.
Voorkeur: Alle re- integratiekandidaten.
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Medewerker tuincentrum
008677 – E. Fidder
Verkoop van planten, struiken, bloemen, huisdierbenodigdheden, tuingereedschap,
woonartikelen, etc. Vrachtladingen planten, tuinartikelen plaatsen in de winkel of buiten.
Vegen en opruimen van de winkel. Karren vracht opruimen. Planten water geven. Dood blad uit
de planten struiken halen. Winkel aanpassen aan de seizoenen; bijvoorbeeld voor de
kerstperiode zoals: kerstartikelen, kerstbomen plaatsen en winkel ombouwen in kerstsfeer.
Klanten helpen en/of te woord staan van klanten. Proefplaatsing 2 maand en daarna bij
geschiktheid 1/2 jr. contract in overleg en bereid zijn om ook op zaterdagen te werken.
Winkeltijden 9.00 uur tot 18.00 uur door de week en zaterdag van 08.30 uur - 17.00 uur
Eisen: samen kunnen werken, leergierig, aanpakker, goede fysieke gesteldheid, flexibiliteit,
hands on mentaliteit.
Voorkeur: Alleen voor kandidaten met subsidiemogelijkheden

Productiemedewerker Kaas
008716 – A. de Witte
Het inpakken van kaas, productiemedewerker paraffineren of handmatig kazen omkeren.
Ploegendienst 06.00 – 14.00 uur/ 14.00 – 22.00 uur / 22.00 – 06.00 uur
Eisen: goed repeterend werk kunnen uitvoeren
Voorkeur: Alle re integratiekandidaten/ stageplaats/ leerwerkplaats

ZWOLLE
Assistent huismeester
000491- H. Rozemuller
Aanspreek voor facilitaire zaken, beheer verhuur audio visuele middelen, aansluiten van audio
visuele middelen. Werktijden van 08.00 uur tot 17.00 uur. Tijdelijk naar mogelijk vast
contract. Het betreft een werkweek van 40 uur.
Eisen: goede fysieke gezondheid Affiniteit met audio visuele middelen.
Voorkeur: alleen voor kandidaten met subsidiemogelijkheden
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