
Vacature krant Inclusief Intervens Week 20, 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. 

 

Boormeester --- NIEUW 
005764 – A. ten Have 

Werkzaamheden: S’ ochtends komt jouw vaste collega je ophalen en gaan jullie op weg naar 

het geplande project. Aangekomen op de locatie staan de boorwagen en graafmachine klaar en 

gaan jullie aan de slag met een verticale grondboring. Afhankelijk van je werkervaring wordt 

gekeken hoe jij invulling kunt geven aan deze werkzaamheden. Het betreft een tijdelijk 

contract van 30/40 uur per week. De werktijden zijn van half 7 tot half 7. Werklocaties zijn in 

Nederland/België en Duitsland. 

Eisen: Rijbewijs B in bezit. No-nonsens mentaliteit. Minimaal mbo-niveau. Beheersing van de 

Nederlandse taal. Ervaring met graafmachines (pré). Starter op de arbeidsmarkt? Ook welkom! 

Hoge mate van precisie. Initiatief durven nemen. Langere tijd kunnen staan en kunnen tillen. 

individueel kunnen werken. Bestand tegen prikkels en tijdsdruk. 

 

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. 
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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 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. 

 

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.  
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GARDEREN 

Medewerker post  
000005 – M. den Besten  
Binnen de post zijn wij voor het gebied Garderen opzoek naar een gemotiveerde postbezorger. 
Vind je het leuk om buiten te werken? En vind je het niet erg om op zaterdag te werken? Dan is 
deze functie misschien wel wat voor jou!  
Een collega leert je het vak tijdens de inwerkperiode. Wanneer je het vak onder de knie hebt 
dan bezorg je de brieven en pakketten zelfstandig bij mensen thuis in de omgeving.  
Het bezorgen van de post doe je met de fiets of (wanneer mogelijk) met de scooter.  
We zijn opzoek naar een postbezorger voor 12 tot 15 uur in de week van dinsdag tot en met 
zaterdag.  
Ben je op zoek naar een baan voor meer uur in de week? Dan kijken we graag samen met jou 
naar de mogelijkheden.  
Een rijbewijs is niet noodzakelijk, maar is wel gewenst.  
Eisen: representatief, kwaliteitsbewustzijn, betrouwbaar, betrokken, precies 
Voorkeur: Gelet op het karakter van ons bedrijf hebben wij de voorkeur voor kandidaten met 
subsidiemogelijkheden, maar mochten er andere kandidaten interesse hebben in deze functie 
dan gaan wij graag met deze kandidaat in gesprek. 
 

HARDERWIJK 

Productiemedewerker  
002872 – A. Donk 

Werkzaamheden: Bedienen diverse maalmachines: grote bulk aan diverse kruiden wordt 

gemalen met grote molens, opgevangen in zakken (25 kg), wegen, dichtnaaien, stapelen, 

stickeren, vegen/opruimen. Er zal eerst een proefperiode zijn (op korte termijn) en daarna is 

detachering of in dienst komen een mogelijkheid. Het betreft een contract voor 40 uur per 

week en de werktijden zijn van : 7.30 uur - 16.30 uur. Het hebben van een heftruckcertificaat 

is een pré. Locatie is 10 minuten lopen vanaf de bushalte.  

Eisen: minimaal LBO-niveau, moet kunnen lezen, van aanpakken weten, niet bang om vuil te 

worden, tegen kruidenlucht/-stof kunnen, in lawaaiige omgeving kunnen werken 

(gehoorbescherming), nauwkeurig kunnen werken (juiste hoeveelheden mengen), hygiëne 

voorschriften aanhouden, fysiek goed belastbaar(staan en tillen) en bestand zijn tegen 

prikkels. 

Voorkeur: alleen voor kandidaten met subsidiemogelijkheden/alle re-integratiekandidaten. 

 

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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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. 

 

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 

 

Stoelstoffeerder ---NIEUW 
008562 – A. ten Have 

Werkzaamheden: Demonteren en monteren stoelen, mallen maken, stikken, stoffen knippen. 

Het betreft een contract voor 36 uur per week. De werktijden zijn van 8.00 uur - 17.00 uur. Op 

termijn behoort een vast contract tot de mogelijkheden. 

Eisen: Minimaal niveau LOB/MBO. Goede beheersing van de Nederlandse taal. Technisch 

inzicht hebben. Oog voor detail. Netjes kunnen werken. In staat langere tijd te kunnen staan 

en in staat te tillen. Kan individueel werken. Bestand tegen prikkels en tijdsdruk. 

Voorkeur: alle re-integratiekandidaten. 
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’t Harde 

Medewerker post 
000005 – M. den Besten 

De hoofdtaak van een postbezorger is het afleveren van briefpost en pakketten op het juiste 

adres. Je ontvangt de gesorteerde post op een depot in de plaats waar je bezorgwijk is en waar 

collega postbodes hun te bezorgde post ophalen (vanaf +/- 11:00 uur). Het is belangrijk dat je 

zelfstandig naar het depot in je bezorgwijk kan reizen. De postbode heeft vaak nog 

aanvullende taken, zoals het scannen van een barcode van pakketten/postzendingen, het evt. 

achterlaten van een ‘niet thuis-bericht’ bij een poststuk/pakket dat niet door de brievenbus 

kan en het juist afwerken van postzendingen die niet bezorgd kunnen worden. Je sluit je 

werkzaamheden af door je af te melden bij je leidinggevende. Je mag tijdens de 

werkzaamheden gebruik maken van een eigen fiets maar er bestaat ook de mogelijkheid om 

gebruik te maken van een dienstfiets. Gresbo-Post zorgt voor dienstkleding. Denk hierbij aan 

broek, sweatshirt, polo en regenkleding. 

Als postbezorger heb je een zekere vrijheid in het uitvoeren en plannen van je 

werkzaamheden, zolang de post maar voor 18:00 uur dezelfde dag bezorgd is. Als postbezorger 

werk je voornamelijk alleen en heb je vooral te maken met de mensen bij wie je de post 

aflevert. Wel stellen we als werkgever enkele eisen aan onze postbezorgers. O.a. Je bent 

minimaal 16 jaar, spreekt en verstaat de Nederlandse taal, je bent elke zaterdag beschikbaar 

en kan minimaal 3 dagdelen per week werken tussen 11:00 uur en 18:00 uur.  Het betreft een 

parttime functie voor 15-25 uur in de week.  

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. 

 

HOEVELAKEN 

Medewerker post  
000005 – M. den Besten 

Binnen de post zijn wij voor het gebied in Hoevenlaken opzoek naar meerdere postbezorgers.  

Tijdens de inwerkperiode leer je van een ervaren collega het vak van postbezorger.  

Je start de dag in Nijkerk en vertrekt met de fiets of (wanneer mogelijk) met de scooter naar 

Hoevenlaken.  

Wanneer je het werk onder de knie hebt dan bezorg je de brieven en pakketten zelfstandig bij 

mensen thuis in de omgeving.  

We zijn opzoek naar meerdere postbezorgers voor 12 tot 15 uur in de week van dinsdag tot en 

met zaterdag.  

Ben je op zoek naar een baan voor meer uur in de week? Dan gaan we graag samen met jou 

kijken naar de mogelijkheden.  

Een rijbewijs is niet noodzakelijk, maar is wel gewenst.  

Eisen: representatief, kwaliteitsbewustzijn, betrouwbaar, betrokken, precies 

Voorkeur: Gelet op het karakter van ons bedrijf hebben wij de voorkeur voor kandidaten met 

subsidiemogelijkheden, maar mochten er andere kandidaten interesse hebben in deze functie 

dan gaan wij graag met deze kandidaat in gesprek. 
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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 

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. Min. werk je 2 uur, max. 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 twintigjarige. 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. 

 

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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NUNSPEET 

Postbezorger  
000003 – 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. Het bezorgen van de post gebeurt van dinsdag tot en met zaterdag. Het is daarom 

belangrijk dat je op zaterdag kan werken. 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. Wil je meer uren werken? Dan 

gaan we graag met je in gesprek om te kijken wat we voor je kunnen betekenen. Rijbewijs is 

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. 

 

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 

 

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 of in doelgroepenregister. 
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OLDEBROEK 

Handslopers --- NIEUW 
002388 – A. ten Have 

Werkzaamheden: Het uitvoeren van sloopwerkzaamheden in zowel renovatie als totaal sloop. 

Lezen en toepassen van technische tekeningen, het strippen en zagen van metselwerk, 

opruimwerk, zorgen voor een schone nette en opgeruimde werkomgeving. Het betreft een 

tijdelijk contract voor 32 of 40 uur. De werktijden zijn tussen 6.30 uur en 17.30 uur.  

Eisen: fysiek in goede conditie, werkt netjes en orderlijk, kennis van bedienen sloophamer, 

handslijper en ander gereedschap. Correct en klantvriendelijk. Geen 9 tot 5 mentaliteit. In 

bezit van rijbewijs B of BE. Niveau minimaal LBO en VCA. Goede beheersing van de 

Nederlandse taal. 

 

PUTTEN 

Postbezorger  
000003 – 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. Het bezorgen van de post gebeurt van dinsdag tot en met zaterdag. Het is daarom 

belangrijk dat je op zaterdag kan werken. 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. Wil je meer uren werken? Dan 

gaan we graag met je in gesprek om te kijken wat we voor je kunnen betekenen. Rijbewijs is 

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. 

 

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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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. 

 

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). 

 

Wezep 

Medewerker post  
000005 – M. den Besten 

De hoofdtaak van een postbezorger is het afleveren van briefpost en pakketten op het juiste 

adres. Je ontvangt de gesorteerde post op een depot in de plaats waar je bezorgwijk is en waar 

collega postbodes hun te bezorgde post ophalen (vanaf +/- 11:00 uur). Het is belangrijk dat je 

zelfstandig naar het depot in je bezorgwijk kan reizen. De postbode heeft vaak nog 

aanvullende taken, zoals het scannen van een barcode van pakketten/postzendingen, het evt. 

achterlaten van een ‘niet thuis-bericht’ bij een poststuk/pakket dat niet door de brievenbus 

kan en het juist afwerken van postzendingen die niet bezorgd kunnen worden. Je sluit je 

werkzaamheden af door je af te melden bij je leidinggevende. Je mag tijdens de 

werkzaamheden gebruik maken van een eigen fiets maar er bestaat ook de mogelijkheid om 

gebruik te maken van een dienstfiets. Gresbo-Post zorgt voor dienstkleding. Denk hierbij aan 

broek, sweatshirt, polo en regenkleding. 

Als postbezorger heb je een zekere vrijheid in het uitvoeren en plannen van je 

werkzaamheden, zolang de post maar voor 18:00 uur dezelfde dag bezorgd is. Als postbezorger 

werk je voornamelijk alleen en heb je vooral te maken met de mensen bij wie je de post 

aflevert. Wel stellen we als werkgever enkele eisen aan onze postbezorgers. O.a. Je bent 

minimaal 16 jaar, spreekt en verstaat de Nederlandse taal, je bent elke zaterdag beschikbaar 

en kan minimaal 3 dagdelen per week werken tussen 11:00 uur en 18:00 uur.  Het betreft een 

parttime functie voor 15-25 uur in de week.  

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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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. 

 

Storingsmonteur ---NIEUW 
002628 – A. ten Have 

Je werkzaamheden worden gedaan in een 2 ploegendienst. In overleg met de ploegleider 

worden aan verschillende werkzaamheden prioriteiten toegekend. Als onderhouds-

/storingsmonteur voer je verschillende technische werkzaamheden uit. Zo ben je bezig met 

onderhoud, storingen en opbouw van technische installaties en machines. Je denkt mee om 

bestaande installaties beter en/of veiliger te maken. Het betreft een tijdelijk contract voor 

36/40 uur per week, maar bij goed functioneren kan dit een vast contract worden.  

Eisen: Wij zijn op zoek naar iemand die net als wij een flexibele, no nonsense en hands on 

instelling heeft. Je bent gek op techniek en vindt het mooi om jouw steentje bij te dragen aan 

de groei van onze fabriek. Je hebt technisch inzicht en hebt affiniteit met de procesindustrie. 

Je vindt het leuk om mee te werken aan de opbouw van machines wat volledig in eigen beheer 

wordt gedaan. Je bent flexibel en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Minimaal MBO 

werk en denk niveau richting Mechatronica of WTB. Aanvullende ervaring richting 

elektrotechniek is een wens. Beheersing van de Nederlandse en/of Engelse taal. 

Resultaatgericht en kwaliteitsbewust. Goede fysieke gezondheid want de fysieke belasting is 

zwaar. 
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