Vacature krant Inclusief Intervens

Week 06, 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

Inhoud
BUNSCHOTEN- SPAKENBURG ................................................................................ 2
Medewerker Post ........................................................................................... 2
Zaterdagwerker Post ...................................................................................... 2
ELBURG ......................................................................................................... 2
Schoonmaakmedewerker ................................................................................. 2
Autopoetser -- NIEUW ..................................................................................... 3
Calculator ................................................................................................... 3
Autowasser en cleaner .................................................................................... 3
Interieurverzorger openbare ruimte .................................................................... 3
ERMELO......................................................................................................... 3
Schoonmaakmedewerker ................................................................................. 3
Zaterdagwerker Post. ..................................................................................... 4
Medewerker Post ........................................................................................... 4
HARDERWIJK ................................................................................................... 4
Schoonmaakmedewerker ................................................................................. 4
Productiemedewerker ..................................................................................... 4
Zaterdagwerker Post. ..................................................................................... 5
HATTEM ........................................................................................................ 5
Medewerker groen ......................................................................................... 5
NIJKERK ........................................................................................................ 5
Medewerker Post ........................................................................................... 5
Zaterdagwerker Post. ..................................................................................... 6
Medewerker Post/boodschappendienst ................................................................. 6
NUNSPEET ...................................................................................................... 6
Schilder ...................................................................................................... 6
Schoonmaakmedewerker supermarkt ................................................................... 6
Werkervaringsplek Technische dienst --NIEUW ........................................................ 7
PUTTEN ......................................................................................................... 7
Schoonmaakmedewerker ................................................................................. 7
Medewerker Post ........................................................................................... 7

Sollicitaties: vacatures@intervens.nl
Zaterdagwerker Post. ..................................................................................... 7
ZEEWOLDE ..................................................................................................... 8
Medewerker Post ........................................................................................... 8

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! 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 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.
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Autopoetser -- NIEUW
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

Calculator
000524 – A. ten Have
Calculeren in Syntess, brieven/offertes opstellen, kennis van loodgieters en Electra.
Het betreft een tijdelijk (half jaar) contract tussen de 16 en 24 uur. Werktijden van half 8 tot
half 5.
Eisen: teamspeler, flexibel, secuur
Voorkeur: Alle re integratiekandidaten UWV/Gemeente

Autowasser en cleaner
002267 – A. ten Have
Het wassen en cleanen van auto’s. Netjes kunnen werken, rijbewijs BE. Werktijden 32 uur per
week van 07.30 uur tot 17.30 uur. Bedrijf zoekt iemand die fysiek in orde is en graag wil
werken.
Eisen: loyaal, in een team kunnen werken, netjes en secuur werken, betrouwbaar, flexibel.
Voorkeur: Alleen kand. met sub. mogelijkheden.

Interieurverzorger openbare ruimte
000096- A. ten Have
Verrichten van schoonmaakwerkzaamheden. Het betreft een tijdelijk naar mogelijk vast
contract voor 24 uur.
Eisen: zelfstandig, enthousiast, wonen in directe omgeving Elburg, beschikbaar in weekend en
schoolvakanties, eigen vervoer.
Voorkeur: Alleen kandidaten met subsidiemogelijkheden en alle re integratiekandidaten.

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.
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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 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: 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.

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
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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

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

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
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
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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 Post/boodschappendienst
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! Je
bezorgt naast post ook boodschappen. Je moet dan uiteraard wel kunnen tillen. Het is een
afwisselende baan met de nodige vrijheid en verantwoordelijkheid! De postbezorger is het
visitekaartje van ons bedrijf. Parttime voor ± 25 uur in de week. Rijbewijs noodzakelijk.
Omgeving: Nijkerk
Eisen: representatief, kwaliteitsbewustzijn, betrouwbaar, betrokken, precies, klantgericht.
Voorkeur: Sw en doelgroepenregister en Wajong

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

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.
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Werkervaringsplek Technische dienst --NIEUW
000005 - M. den Besten
Tijdens deze periode ga je de machines van de afdeling Verpakken & Montage (+/- 300)
voorzien van een onderhoudsschema. Ook voorzie je de machines van de juiste instructies qua
onderhoud doormiddel van o.a. beschrijvingen, filmmateriaal en veiligheidsinstructiebladen.
Ook zal je gegevens gaan vastleggen in het programma Ultimo. Moet kunnen werken met
computers om gegevens vast te kunnen leggen. Werkzaamheden worden uitgevoerd vanuit de
technische dienst bij V&M. Soort contract : werkervaringsovereenkomst. Duur van het contract
3 a 4 maanden. Werktijden : 07.30 -16.30 uur
Eisen: individueel kunnen werken, maar hoeft niet bij externe werkgevers aan het werk,
precies, technisch, betrouwbaar
Voorkeur: Stageplaats/ Leerwerkplaats

PUTTEN
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.

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 Wajon

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
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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! 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

Vacatures 2018
Plaats

Inhoud

Uren/week

Contactpersoon

Elburg
Elburg
Elburg
Ermelo
Ermelo
Harderwijk
Harderwijk
Nijkerk
Nijkerk

Autopoetser
CNC Operators/programmeurs
Montagemedewerker elektra
Magazijnmedewerker
Terreinmedewerker
Winkelmedewerker (vrijwillig)
Schoonmaakhulp thuiszorg
Medewerker retourette
Algemeen medewerker
kozijnen
Medewerker groen
Regio Wezep-Ermelo
Conciërge
Voorman
Medewerker keuken
Assistent EPA adviseur
Ondersteuner evenementen

40 uur
40 uur
40 uur
40 uur
28-30 uur
In overleg
7,5 uur
40 uur
In overleg

A. ten Have
A. ten Have
A. ten Have
E. Fidder
J. Hofstra
S. Harleman
A. Donk
A. ten Have
C. Zeldenrust

Vacature
nummer
008219
003319
008351
003245
004722
004881
004878
004879
008671

36 uur

I. van den Oord

004819

12-16 uur
40 uur
In overleg
3-5 dagen
32 uur

A. Donk
Y. van der Zwaan
M. Schonewille
A.J. Donk
H. Rozemuller

003293
003340
008241
008567
000491

Nunspeet
Nunspeet
Nunspeet
Putten
Zeewolde
Zwolle
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