
Vacature krant Inclusief Intervens Week 8, 2021 
 
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  
000005 – M. den Besten  

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  
000005 - M. den Besten 

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 

Montage medewerker  
008568 – A. ten Have 

Werkzaamheden: monteren en assembleren van zonwering. Het betreft een tijdelijk contract 

vanaf februari 2021 voor gemiddeld 36 uur per week. Van februari t/m september zijn de 

werktijden van 7 tot half 5. 

Eisen: MBO-niveau, Nederlands mondeling en schriftelijk goed, fysiek in orde, collegiaal, willen 

werken en aan afspraken houden, eigen vervoer, hoge mate van precisie, in staat langere tijd 

te staan, kunnen lezen, tellen en tillen, fijne motoriek in orde, individueel kunnen werken, 

bestand tegen prikkels. 

Voorkeur: alle re-integratiekandidaten 
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Timmerman  
008668 – A. ten Have 

Werkgever zoekt een timmerman voor alle voorkomende werkzaamheden. Het betreft een half 

jaar contract voor 32/40 uur per week. De werktijden zijn tussen 6.00 en 18.00 uur. 

Eisen: Nederlands mondeling goed, ervaring als timmerman, in een team kunnen werken, 

fysiek in orde zijn, eigen vervoer vereist, hoge mate van precisie, in staat langere tijd te 

kunnen staan en moet kunnen tillen, moet kunnen lezen en tellen, individueel kunnen werken, 

bestand tegen prikkels, bestand tegen tijdsdruk. 

Voorkeur: kandidaten met subsidiemogelijkheden en re-integratiekandidaten. 

 

ERMELO 

Schoonmaakmedewerker  
008160 – M. den Besten 

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/werktijden 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. 

 

Facilitair medewerker  
008766 – A. Donk 

Werkzaamheden: in- en uitruimen vaatwasser, schoonhouden keuken, schoonmaken en 

onderhouden van koffieapparaten (2) volgens papieren instructie, later is uitbreiding met 

schoonmaak wenselijk, van sanitair en vergaderruimten, eventueel koffie/thee verzorgen voor 

vergaderingen, eventueel voorraad materiaal bijhouden. Medio april ook ondersteunende taken 

voor bezoekerscentrum, koffie/thee voorziening. Het betreft een half jaar contract met de 

intentie van een duurzame relatie voor 12-15 uur (over 4 dagen) op dit moment. Medio april 

uitbreiding van uren mogelijk. De eerste werkdag is februari 2021. 

Eisen: Moet kunnen lezen en tellen, affiniteit met schoonmaakwerk, Nederlands mondeling 

goed, netjes en hygiënisch kunnen werken, na inwerken opdracht zelfstandig kunnen 

uitvoeren, fysiek redelijk tot goed belastbaar, voor i.v.m. schoonmaakwerk, actieve 

betrokkenheid bij een christelijke geloofsgemeenschap.  

Voorkeur: alleen voor kandidaten met subsidiemogelijkheden. 

 

Zaterdagwerker Post  
000005- M. den Besten 

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 er 

zijn ook auto- en scooterwijken. Je moet van aanpakken weten en nauwkeurig kunnen werken. 

Minimaal werk je 2 uur, max 4,5 uur. Je begint om half 12 dus 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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Postbezorger  
000005 – M. den Besten 

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. Er 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.  

Eisen: representatief, kwaliteitsbewustzijn, betrouwbaar, betrokken, precies.  

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. 

 

Inpakker/Order Picker/ Chauffeur 
000716 – H. Rozemuller  

Werkzaamheden: Inpakken en stickeren van verse vis, orders picken en het bezorgen van 

visproducten bij restaurants in de regio. Contract: Het betreft eerst een tijdelijk contract met 

de mogelijkheid op een vast contract. Eerste werkdag is zo snel mogelijk. Het gaat om een 

functie voor 36 uur per week. De werktijden zijn van dinsdag t/m zaterdag tussen 8.00 uur en 

17.00 uur.   

Eisen: Rijbewijs B, bij voorkeur rijervaring, visitekaartje van het bedrijf kunnen zijn, bestand 

tegen prikkels en tijdsdruk.  

Voorkeur: Alleen voor kandidaten met subsidiemogelijkheden en Wajong.  

 

HARDERWIJK 

Schoonmaakmedewerker 
008160 – M. den Besten 

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/werktijden 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 
000005 – M. den Besten 

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. Er 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. 

Eisen: representatief, kwaliteitsbewustzijn, betrouwbaar, betrokken, precies. 

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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Gastheer/vrouw fulltime/parttime  
008850 – M. Jacznik 

Het betreft ondersteunende werkzaamheden. Hierbij moet worden gedacht aan het ontvangen 

van bezoekers, in ontvangst nemen van goederen, uitgifte van goederen en gereedschappen 

aan collega's, signaleren van incidenten, ondersteuning bij terrein beheer etc. Het betreft een 

leerwerkplek of werkervaringsplaats voor 3-6 maanden en de start zal in september 2020 zijn. 

De werktijden zijn van 7.30 uur -16.00 uur. 

Eisen: gemotiveerd, mondeling Nederlands moet goed zijn en schriftelijk Nederlands moet 

redelijk zijn, je moet kunnen lezen en tellen en individueel kunnen werken. 

Voorkeur: stageplaats/leerwerkplaats 

 

Leerwerkplek autowasser 
007605 – A. de Witte 

Werkzaamheden: Schoonmaken en wassen van auto's. Zowel binnen als buiten. Het gaat om 

huurauto's en auto's bestemd voor de verkoop. Het werk wordt uitgevoerd onder begeleiding 

van een ervaren autopoetser. Als de kandidaat in bezit is van rijbewijs B kan het voorkomen 

dat er auto's moeten worden gehaald of gebracht. Het betreft een leerwerkplek of 

werkervaringsplaats voor 2 tot 5 dagen per week van 8.00 uur - 17.00 uur voor de duur van 6 

tot 9 maanden, eventueel met verlenging. 

Eisen: gemotiveerd, aanpakkersmentaliteit, kan zich aanpassen aan de Nederlandse cultuur, 

moet mondeling en schriftelijk redelijk Nederlands kunnen, fijne motorische handelingen 

kunnen verrichten, in staat langere tijd te kunnen staan, kunnen lezen en tellen. De 

autowasplaats is binnen. Het is fysiek redelijk zwaar werk, maar er wordt niet zwaar getild. Er 

moet wel vlot worden doorgewerkt, maar er is geen sprake van veel tijdsdruk. 

Voorkeur: alle re-integratiekandidaten, stageplaats/leerwerkplaats 

 

HULSHORST 

Schoonmaakmedewerker  
007527 – M. Jacznik 

Je werkt onder leiding van een teamleider. Je werkt tijdens onze wisseldagen, op maandag en 

vrijdag. Tijdens de wisseldagen checken de gasten in en uit op het vakantiepark. De werktijden 

zijn tussen 10:00 en 15:00 uur. Schoonmaken van onder andere het sanitair, de badkamer, de 

keuken en de slaapkamer(s), verschonen en opmaken van de bedden, stofzuigen en dweilen 

van de vloeren. Het betreft een tijdelijk contract. 

Eisen: de fysieke belasting is zwaar, dus goed kunnen lopen, staan, tillen, dragen en knielen. 

Kunnen lezen en tellen. Individueel kunnen werken en bestand tegen tijdsdruk. 

Voorkeur: kandidaten met subsidiemogelijkheden, alle re-integratiekandidaten. 

 

NIJKERK 

Schoonmaakmedewerker  
008160 – M. den Besten 

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/werktijden 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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Chauffeur (eventueel in combinatie met postbezorger)  
000005 – M. den Besten 

Bij de unit Post zijn we op zoek naar een chauffeur voor ongeveer 15 uur in de week. Je moet 

post ophalen bij onze samenwerkingspartners en bij klanten. Je start op tijd en bent na een 

inwerkperiode eigen baas. Ben je bereid de chauffeursbaan te combineren met het vak van 

post bezorger dan hebben we een baan van 30 uur per week voor jou beschikbaar. Je bezorgt 

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. Er is een dienstfiets aanwezig. De chauffeur/postbezorger is het 

visitekaartje van ons bedrijf. Rijbewijs is uiteraard noodzakelijk.  

Eisen: representatief, kwaliteitsbewustzijn, betrouwbaar, betrokken, precies.  

Voorkeur: Sw, doelgroepenregister en Wajong. Eventueel re-integratiekandidaten. 

 

Postbezorger  
000005 – M. den Besten 

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. Er 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.  

Eisen: representatief, kwaliteitsbewustzijn, betrouwbaar, betrokken, precies.  

Voorkeur: Sw, doelgroepenregister en Wajong.  

 

Zaterdagwerker Post  
000005 - M. den Besten 

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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NUNSPEET 

Medewerker Post 
000005 – M. den Besten 

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. Er 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. 

Eisen: representatief, kwaliteitsbewustzijn, betrouwbaar, betrokken, precies. 

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. 

 

Vakkracht Verpakken/montage 
000111 - M. Noppert 

Als vakkracht werk je mee met de dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast geef je instructies 

aan de desbetreffende collega’s over de werkzaamheden en houdt je de productieaantallen 

bij. De hoofdtaken zijn: 

- in-/om- en verpakken van enkele ongelijksoortige onderdelen in zak/doos/omdoos; 

- samenstellen van producten uit een gering aantal onderdelen; 

- verzorgen van de aanvoer van productiebenodigdheden; 

- bijhouden van tijd en productie; 

- verrichten van werkzaamheden met alle voorkomende machines en gereedschappen en een 

elektrische stapelaar; 

- geven van korte instructies aan collega’s. 

Je kunt per direct fulltime beginnen (min. 32 uur). De werktijden zijn 7:30 uur tot 16:30 uur. 

Voorkeur: kandidaten met een SW-indicatie. 

 

Supermarkt medewerker  
007834 – C. Zeldenrust 

Werkzaamheden: Het netjes houden van de winkel, vakken vullen en klanten helpen. Deze 

vacature is echt bedoeld voor iemand die de Nederlandse taal onder de knie wil krijgen. 

Werktijden en uren zijn in overleg. 

Eisen: Klantvriendelijk, netjes, durven praten, staan, lezen, individueel kunnen werken, 

bestand tegen prikkels. 

Voorkeur: stageplaats/leerwerkplaats 

 

PUTTEN 

Schoonmaakmedewerker  
008160 – M. den Besten 

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  
000005 - M. den Besten 

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 winkelwagens en deurbeleid  
003052 -  M. Dekkers 

Wij zijn op zoek naar een medewerker die de winkelwagens reinigt voor onze klanten en ons 

deurbeleid uitvoert. Deurbeleid houdt in dat iedere klant een winkelwagen of een mandje 

meeneemt, daar moet de medewerker de klant op attenderen.  Daarnaast moet de 

medewerker dus, indien alle karretjes en mandjes op zijn, klanten vertellen dat ze even 

moeten wachten voordat ze naar binnen kunnen. Er is een stoomapparaat aanwezig en de 

medewerker hoeft deze alleen maar over de kar heen te halen en met een doekje na te 

drogen. De functie is voor maandag t/m zaterdag voor circa 10.00 uur - 18.00 uur (tijden 

kunnen iets variëren en zijn af te stemmen) Minder dagen werken is ook een optie. 

Eisen: Stressbestendig, vriendelijk, moet zich goed verstaanbaar kunnen maken naar klanten, 

in staat zijn deze gehele tijd te staan/lopen (uiteraard wel met pauze). 

 

ZEEWOLDE 

Hulp technische dienst  
002628 – A. ten Have 

Werkzaamheden: verrichten van alle voorkomende werkzaamheden, schoonmaken van hallen 

en machines. Het betreft eerst een tijdelijk contract voor 32/36 uur per week. De werktijden 

zijn tussen 7.00 uur en 18.00 uur. De locatie is afwisselend. 

Eisen: MBO-niveau, Nederlands is mondeling en schriftelijk goed, collegiaal, fysiek in orde zijn, 

eigen vervoer, hoge mate van precisie, in staat langere tijd te kunnen staan en moet kunnen 

tillen. Moet kunnen lezen en tellen. Individueel kunnen werken. Bestand tegen prikkels en 

tijdsdruk. 
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