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Geachte heer, mevrouw, 
 
Hierbij ontvangt u de nieuwste leerwerk trajecten van het WerkgeversServicepunt in Zuid-Kennemerland en IJmond*.  
 
U kunt reageren op een vacature door uw CV (in een PDF-bestand of Word-document) te mailen naar de contactpersoon die onder de 
vacature vermeld staat. Vermeld in uw reactie de functienaam en het vacaturenummer en geef een korte motivatie voor uw sollicitatie.  
 
Heeft u interesse voor één van de functies, dan vragen wij u om zo snel mogelijk te reageren. Bij voldoende reacties van geschikte kandidaten 
sluiten wij de vacature (wijzigingen voorbehouden). Voor meer vacatures verwijzen wij u naar werk.nl. Dit is de editie van: 7 januari 2022. 
Graag reacties voor 21 januari 2022 om de sollicitatieprocedure te bespoedigen.  
 
Bent u weer aan het werk, of is er een andere wijziging in uw situatie, dan kunt u dit via de Werkmap doorgeven.  
 
Wij wensen u veel succes bij uw sollicitaties.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
WerkgeversServicepunt Zuid-Kennemerland en IJmond  
 
 
 
* WerkgeversServicepunt Zuid-Kennemerland en IJmond is een samenwerking tussen UWV, Pasmatch en IJmond Werkt!  
 
 
Wat is het Werkgeversservicepunt? 
Het Werkgeversservicepunt (WSP) is een onderdeel van het UWV en het WSP heeft contact met de vele werkgevers in de regio. De regio waarin het WSP 
opereert is Zuid-Kennemerland en IJmond. Wij adviseren en ondersteunen werkgevers onder andere met hun zoektocht naar personeel door vacatures in te 
vullen met mensen met een uitkering 
  



 



 

 
 
 

 Vacatures  

Speciale aandacht: 

 

(Aankomend) 
Hovenier 

WBS1822  (M/V) 
Deze werkgever is op zoek naar een 
(assistent/aankomend) hovenier. Je zal 
je bezig houden met het onderhouden en 
aanleggen van tuinen, plaatsen van 
schuttingen etc. Heel divers werk in een 
klein divers team. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 24-40 uur per week. 
Bij voorkeur fulltime beschikbaar, maar 
parttime is bespreekbaar. 
Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 Vmbo   
 Je bent fysiek fit en werkt graag 

buiten. Jij bent in het bezit van een 
rijbewijs. De werktijden zijn in de 
zomer van 7:30 tot 17:00 en in de 
winter tot 16:00 uur. Parttime werk is 
bespreekbaar. 

 Taalvaardigheid: 
Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs: B, BE (eis) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
danielle.everhard@uwv.nl  
Vacaturenummer: 1822 

 

(Aankomend) 
Wind Technician 

WBS2322  (M/V) 
De energietransitie is in volle gang. De 
offshore wind industrie groeit 
uitzonderlijk snel, mede door de transitie 
naar groene energie. Daarom zijn wij op 
zoek naar (aankomend) on- en offshore 
wind technicians. Jij zal windturbines 
bouwen en/of onderhouden. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 40-40 uur per week. 
Salaris is afhankelijk van leeftijd en 
ervaring. Rotatie rooster van 7 dagen 
werken 7 dagen thuis, gemiddeld 10-11 
uur per dag. 
Plaats: IJMUIDEN 
 
Gevraagd: 
 Wij zoeken kandidaten met een MBO-

2/3/4 niveau die het als een unieke 
kans zien om te gaan werken in de 
windsector. Heb jij een (elektro/WTB) 
technische achtergrond, geen 
hoogtevrees, zeeziek of claustrofobie 
en een no-nonsense mentaliteit? 
Engelse taal machtig. Dan maken wij 
graag kennis met jou! 

 Taalvaardigheid: 
Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs: B (wens) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
danielle.everhard@uwv.nl  
Vacaturenummer: 2322 

 

Monteur 
zonnepanelen 
(Leerbaan) 

WBS59022  (M/V) 
Installeren van zonnepanelen op 
afwisselende locaties. Al werkend leer je 
het vak onder de knie te krijgen door het 
werk onder begeleiding van een ervaren 
collega uit te voeren en cursussen te 
volgen. Dat gaat uiteraard niet zonder de 
gevraagde basisachtergrond en 
gevraagde competenties. 
Monteren van railsystemen op 
voornamelijk platte daken, om daar 
vervolgens de panelen op te bevestigen. 
Als je het in je hebt kan je je binnen dit 
toekomstbestendige vak ontwikkelen, 
zodat je een allrounder wordt. Waarmee 
je bijvoorbeeld ook de gehele installatie 
gaat inregelen en in de meterkast gaat 
afmonteren. Naast leerling monteurs zijn 
we OOK op zoek naar een ERVAREN 
MONTEUR ZONNEPANELEN! In dit beroep 
kan je geen last van hoogtevrees 
hebben. 
 
Het betreft een vast dienstverband voor 
40-40 uur per week. Bij goed 
functioneren is een vast dienstverband 
bespreekbaar. Werktijden van ca. 7.00 
tot 16.00 uur. Waarbij flexibiliteit 
verwacht wordt. Als de klus om 18.00 
uur ook klaar kan zijn, maken we dat af. 
Plaats: IJMUIDEN 
 
 
 
 

Gevraagd: 
 Mbo-2, Techniek en productie , 

Elektrotechniek  
 Je hebt een technische achtergrond 

door werk- of hobbyervaring 
waardoor je al wat (elektrotechnisch) 
kan "sleutelen". Je hebt het inzicht 
om dit werk snel onder de knie te 
krijgen. Je kan logisch nadenken en 
systematisch werken. Je hebt VCA of 
bent bereid om dat te halen. 

 Taalvaardigheid: 
Nederlands 
Mondeling: Uitstekend 
Schriftelijk: Goed 

 Rijbewijs: B (wens) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
hanspeters@ijmondwerkt.com  
Vacaturenummer: 59022 



 

 
 
 

 Vacatures  

Speciale aandacht: 

 

Metaal 
technische 
mensen 
(Leerbaan) 

WBS59522  (M/V) 
Een vak leren en daarna uitvoeren in de 
metaal! Vind je nieuwe werk in de 
metaal- en technische sector. Wil je 
zowel met je handen als met machines 
werken om mooie metaalproducten af te 
leveren, dan liggen hier mogelijkheden. 
Je zal worden getraind in zagen, boren, 
slijpen, vijlen, tekening lezen, tappen, 
basisniveau lassen en snijbranden. Bij 
goed gevolg ontvang je (deel)certificaten 
die jouw niveau aangeven. Op deze 
manier ben je snel inzetbaar en kan je je 
in de praktijk verder ontwikkelen. Voor 
een indruk kijk naar: 
https://www.youtube.com/channel/UCSi
OG1AXs8Nx14iui4bc57A . Kopieer de link 
als deze niet direct werkt. Heeft het je 
interesse, laat het weten op 
hanspeters@ijmondwerkt.com. Na een 
korte intake, ga je deelnemen aan een 
kennismakingsdagdeel, waarbij je in 
ieder geval een laskap opgezet krijgt om 
zelf eens te ervaren wat lassen is en 
welke verschillende lastechnieken er zijn. 
 
Het betreft een uitzendcontract 
dienstverband voor 38-40 uur per week. 
Na de opleidingsperiode van max. 8 
weken, start je op proefplaatsing van 2 
maanden, om daarna werkzaamheden bij 
één of meer relaties van dit 
opleidingsbedrijf/uitzendbureau te gaan 

doen. Overname door de inlener kan na 
afgesproken periode. 
Plaats: VELSEN-NOORD 
 
Gevraagd: 
 Willen werken in de metaalsector. 

Mocht je nog kennis of vaardigheden 
voor het aangeboden werk missen, 
moet je ook kunnen en willen leren. 
In goed overleg kijkt de opleider 
samen met jou naar de 
mogelijkheden. Een rijbewijs met 
vervoer is handig maar niet vereist. 
VCA hebben of kunnen halen. 

 Taalvaardigheid: 
Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs: B (wens) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
hanspeters@ijmondwerkt.com  
Vacaturenummer: 59522 

 

Medewerker 
ovenbouw 
(Leerbaan) 

WBS61922  (M/V) 
Onderhoud en bouw van industriële 
ovens. Omdat hier geen vakopleiding 
voor bestaat, ga je je bekwamen door 
mee te werken met ervaren collega's. Als 
je het werk onder de knie hebt, mag je 
jezelf een gespecialiseerde vakman in 
industrieel onderhoud noemen. 
Industriële ovens vind je uiteraard bij 
Tata, maar ook in het fabricageproces 
van de glas-, keramiek-, kalk en cement- 
en afvalverwerkingsindustrie. Dus waar 
je aan het werk bent varieert, wat er 
voor zorgt dat geen dag hetzelfde zal zijn 
in deze baan.Heb je alles gelezen en 
spreekt dit je aan, laat het mij weten, 
ook bij lichte twijfel, door je CV te mailen 
naar HansPeters@IJmondWerkt.com. Ik 
neem dan contact met je op. Kunnen we 
samen het vervolg bepalen. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 40-40 uur per week. 
Twee ploegendienst. 
Plaats: VELSEN-NOORD 
 
Gevraagd: 
 Opleiding doet er eigenlijk niet toe. 

Veel belangrijker is dat je bepaalde 
eigenschappen hebt.Je hebt 2 
rechterhanden, houdt van 
aanpakken, bent leergierig, kan 
samenwerken en hebt oog voor 
veiligheid. Met die basis ligt er 

mogelijk een mooie kans in het 
verschiet. 

 Taalvaardigheid: 
Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs:  (n.v.t.) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
hanspeters@ijmondwerkt.com  
Vacaturenummer: 61922 



 

 
 
 

 Vacatures  

Speciale aandacht: 

 

Allround of 
Leerling 
Grondwerker 

WBS63422  (M/V) 
Samen met de machinist werk je aan 
graafwerkzaamheden om diverse soorten 
leidingen en rioleringen te leggen of te 
vervangen. Die samenwerking vereist 
veel communicatie om elkaar goed te 
begrijpen. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 40-40 uur per week.  
Plaats: IJMUIDEN 
 
Gevraagd: 
 Vmbo   
 Je houdt van techniek, wil graag 

doorleren in je vak, bent niet bang 
om vies te worden, bent duidelijk en 
helder in je communicatie en kan ook 
goed luisteren, bent gemotiveerd en 
weet van aanpakken. In bezit van 
rijbewijs B met eigen vervoer en een 
geldig VCA is een pre. 

 Taalvaardigheid: 
Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs: B (wens) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
hanspeters@ijmondwerkt.com  
Vacaturenummer: 63422 

 

Opleiding tot 
Verkeersre-
gelaar 

WBS1255621  (M/V) 
Wil jij opgeleid worden tot het 
afwisselende en boeiende vak van 
Verkeersregelaar? Wil jij dagelijks 
inzetbaar zijn op bouwlocaties, infra of 
GGD vaccinatie locaties? 
Naar wie zijn wij op zoek?•Je bent een 
gecertificeerd Verkeersregelaar of bereid 
de opleiding te volgen tot Beroeps 
Verkeersregelaar. Deze opleiding duurt 
drie dagen en kan via het bedrijf.•Je 
bent een teamspeler, maar je kunt ook 
zelfstandig werken.•Je bent in het bezit 
van een rijbewijs en eigen 
auto/motor.•Je woont in Noord-
Holland.Aanvullingen•Meeste 
werkzaamheden zijn van maandag t/m 
vrijdag, maar ook af en toe in de 
weekenden.  Hierdoor ben je flexibel 
inzetbaar. •Je kunt (via de gemeente) 
een VOG overleggen. •In bezit vca of 
bereid deze te behalen. Dit kan via het 
bedrijf. Herken jij jezelf in onze 
zoekopdracht? Dan willen wij graag met 
jouw in contact komen.Wat krijg jij terug 
voor jouw aanwezigheid?•Een 
marktconform salaris dat elke maand 
uitbetaald word.•Salaris bevat weekend 
toeslagen, vakantiegeld, vakantiedagen 
en reiskostenvergoeding.•Bij wederzijdse 
tevredenheid een urencontract met vaste 
aanstelling in het vooruitzicht.•Een leuk 
team met fijne collega’s die elke dag 
klaarstaan om elkaar te helpen. 
 

Het betreft een vast dienstverband voor 
24-40 uur per week. •Een marktconform 
salaris dat elke maand uitbetaald word. 
•Salaris bevat weekend toeslagen, 
vakantiegeld, vakantiedagen en 
reiskostenvergoeding. •Voor de avonden 
en nachten en weekenden krijg je een 
vergoeding van 20%. 
Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 Vmbo   
 Extra informatie!•Je kunt fulltime of 

parttime (minmaal 24 uur) 
werken.•Elke twee weken geef jij je 
beschikbaarheid op.•De werktijden 
zijn heel verschillend. Meeste werk 
zal zijn maandag t/m vrijdag en dan 
overdag van uur of 06.00/07.00uur 
tot uur 16.00/17.00 uur. 

 Taalvaardigheid: 
Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs: B (eis) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
ton.kruize@uwv.nl  
Vacaturenummer: 1255621 

 

Leerwerk-
traject 
Revalidatie-
techniek 

WBS3407921  (M/V) 
Wij zoeken kandidaten voor een 
leerwerktraject in de revalidatietechniek. 
In 5 maanden (met behoud van 
uitkering) wordt je omgeschoold tot 
adviseur of servicemonteur (binnen- of 
buitendienst.) Je verricht 
werkzaamheden aan diverse type 
rolstoelen en scootmobielen. Zowel 
mechanisch als elektrisch. 
De eerste 2 maanden neemt u deel aan 
een opleiding die werken en leren 
combineert. De opleiding vindt plaats in 
Vianen waarbij reiskosten worden 
vergoed.  U leert hier praktische 
vaardigheden, maar ook modules gericht 
op vitaliteit en persoonlijke effectiviteit. 
Daarna volgt deskundigheidsbevordering 
in de praktijk (proefplaatsing van 2 
maanden met behoud van uitkering) bij 
een werkgever. Na succesvol afronden 
van de opleiding komt u in dienst bij een 
werkgever op het gebied van 
revalidatiehulpmiddelen. Specifieke eisen 
voor de monteur:- u heeft een 
technische MBO-opleiding op niveau 3 of 
4 of aantoonbare verworven (technische) 
competenties;- u bent klant- en 
servicegericht;- u kunt 
probleemoplossend en georganiseerd 
werken;- u kunt goed samenwerken en 
ook goed zelfstandig werken- u kunt een 
VOG aanvragen 



 

 
 
 

 Vacatures  

Speciale aandacht: 

 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 32-40 uur per week. 
Conform opleiding en werkervaring. 
Plaats: Noord-Holland 
 
Gevraagd: 
 Mbo-algemeen, Techniek en 

productie , Installatietechniek  
 •Een technische opleiding, technische 

ervaring of affiniteit en of passie voor 
techniek•Je wilt graag een prachtig 
(nieuw) vak leren•Je bent in bezit 
van rijbewijs B•Je spreekt/schrijft 
goed Nederlands•Je bent tenminste 
32 uur per week beschikbaar•Je geeft 
om mensen, bent sociaal sterk 

 Taalvaardigheid: 
Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs: B (eis) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
chris.duijn@uwv.nl  
Vacaturenummer: 3407921 

 

Opleiding trein-
verkeersleider 

WBS3412021  (M/V) 
Een steeds drukker bezet spoor en 
vergrijzing zorgt ervoor dat er veel 
nieuwe Treinverkeersleiders nodig zijn bij 
Prorail. Ook op veel plekken in 
Nederland. Zorg jij ervoor dat het 
verkeer weer in goede banen geleid 
wordt? 
Het ene moment is het stil, alles loopt 
soepel. Dan ineens komt dat signaal. Er 
is een verstoring. Het maakt niet uit wat 
de situatieis; de treinen moeten blijven 
rijden. Nederland rekent op je. Je gaat 
over in de actiestand. Samen met je 
collega’s zorg je dat hetprobleem zo snel 
mogelijk opgelost wordt.Als 
Treinverkeersleider bij ProRail begeleid je 
de treinen over het drukste 
spoornetwerk van Europa. 
Treinverkeersleiders staan daarom24/7 
paraat om al het treinverkeer veilig en 
soepel te laten verlopen en de economie 
draaiende te houden. Samen met je 
collega’szorg jij voor de veiligheid van 
reizigers, personeel en goederen. Als 
Treinverkeersleider maak je dus echt 
verschil. Want zonder jou enje collega’s 
staat Nederland stil.Wil jij ook zo een 
impactvolle baan? Dan zijn we op zoek 
naar jou!Hoe werkt het?De functie van 
Treinverkeersleider is niet zomaar een 
baan. Je moet onder tijdsdruk snel en 
correct kunnen schakelen. 
Eenverantwoordelijke veiligheidsfunctie 
dus en daarom start je ook niet zomaar. 
We leiden je op, zodat je straks goed 
voorbereid engeïnformeerd de juiste 
beslissingen neemt. Ook als de stress 

toeneemt.Het mooiste van alles? 
Kandidaten worden ontheven van 
sollicitatieplicht en de opleider betaald de 
opleiding voor kandidaten die geschikt 
zijn! Standplaats is Alkmaar. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 32-40 uur per week. 
•Een arbeidsvoorwaarden pakket vanuit 
hun eigen cao •Een bruto startsalaris van 
€ 2.419 tot € 2.819, wat oploopt tot € 
3.907 •Een gemiddelde 
onregelmatigheidstoeslag van bruto € 
700 per maand •Een betaalde opleiding 
van 9 maanden. 
Plaats: ALKMAAR 
 
Gevraagd: 
 Mbo-4, Opslag en transport , Vervoer  
 •Minimaal een havo- of mbo-4-

diploma.•Recente opleidingservaring. 
We hebben gemerkt dat je 
makkelijker onze opleiding afrondt als 
je redelijk recent ervaring hebt met 
theoretische kennis tot je 
nemen.•Het vermogen kritisch naar 
jezelf te kijken en te reflecteren. 

 Taalvaardigheid: 
Nederlands 
Mondeling: Goed 
Schriftelijk: Goed 

 Rijbewijs:  (n.v.t.) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
chris.duijn@uwv.nl  
Vacaturenummer: 3412021 

 

Opl. tot 
touringcar-
chauffeur 

WBS3412621  (M/V) 
Afwisselende baan als nationaal en 
internationaal touringcarchauffeur. 
Voor deze bekende speler, één van de 
grootste en bekendste van Nederland, 
zijn we op zoek naar mensen die 
touringcarchauffeur zijn of willen worden. 
Na een kritische selectie zal de 
opdrachtgever de kosten voor het 
rijbewijs op zich nemen, bij gebleken 
geschiktheid. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor -40 uur per week. 
Salaris conform CAO besloten 
busvervoer. Mogelijkheden mbt opleiding 
en werkervaring. Parttime dienstverband 
is bespreekbaar. 
Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 Rijbewijs D en code 95, 

Klantvriendelijk, representatief en 
flexibel.Rijbewijs B en gemotiveerd 
om D te halen. 

 Taalvaardigheid: 
Nederlands 
Mondeling: Uitstekend 
Schriftelijk: Goed 

 Rijbewijs: B (eis) 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 Vacatures  

Speciale aandacht: 

Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
chris.duijn@uwv.nl  
Vacaturenummer: 3412621 
 
 

ICT BBL-
opleidings-
traject 

WBS3512521  (M/V) 
LANDELIJK CONVENANTLinden-IT levert 
zakelijke ICT diensten, waaronder 
detachering, opleidingen, consultancy en 
verschillende vormen van outsourcing en 
insourcing op het gebied van ICT. Ze 
hebben ruim 200 actieve klanten 
Zij bieden werkzoekenden met minimaal 
1 jaar ICT ervaring of HAVO/VWO/MBO 3 
ICT/HBO/WO een opleiding op MBO 
niveau 4 ICT BBL aan. Zij betalen de 
kosten van de opleiding en de kandidaat 
start met werken en leren. DE EERSTE 
DRIE MAANDEN ZIJN MET BEHOUD VAN 
UITKERING!! In deze periode gaat Linden 
IT een opdracht zoeken voor de 
kandidaat. Hierna krijgt hij of zij een 
arbeidsovereenkomst aangeboden van 
minimaal 6 maanden. De opleiding kan 
volledig digitaal gevolgd worden.Hierna 
kan men aan het werk als:-ICT 
Helpdeskmedewerker-ICT 
Systeembeheerder-ICT Cloud Engineer-
ICT Security EngineerLinden-IT is 
gevestigd in Amsterdam, Baarn, 
Rotterdam en Den Bosch maar is 
daarnaast actief in bijna heel Nederland. 
Behalve Zeeland, Limburg, Groningen en 
Friesland. 

 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 40-40 uur per week. 
De 1e 3 maanden volg je met behoud 
van uitkering de opleiding die 
grotendeels thuis kan worden gevolgd. 
Arbeidsovereenkomsten worden 
aangegaan voor 40 uur per week, de 
studiebelasting daarnaast is 1 avond per 
week, naast zelfstudie. 
Plaats: Noord-Holland 
 
Gevraagd: 
 Havo/vwo   
 Vooropleiding: minimaal 1 jaar ICT 

ervaring of HAVO/VWO/MBO 3 
ICT/HBO/WO. 

 Taalvaardigheid: 
Nederlands 
Mondeling: Goed 
Schriftelijk: Goed 

 Rijbewijs: B (wens) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
andrea.oostinga@uwv.nl  
Vacaturenummer: 3512521 

 

Traineeship Full 
Stack JAVA 

WBS4388521  (M/V) 
Wij beginnen onze traineeships met een 
zelfstudie. De zelfstudie bestaat uit 
online video’s en het maken van 
opdrachten. Het zorgt ervoor dat aan het 
begin van het traineeship iedereen een 
beetje kan programmeren. Dit zorgt er 
tijdens het traineeship we sneller 
progressie kunnen maken. 
Wil jij als Full Stack Java ontwikkelaar 
aan de slag? Dan is dit traineeship wat 
voor jou. Java is enorm populair. Het 
wordt op enorm veel apparaten gebruikt. 
Het is een volwassen taal waardoor er 
veel documentatie online te vinden is. 
Ook zijn Java Developers enorm gewild 
waardoor je een mooie carrière tegemoet 
gaat. Je volgt een opleiding van 12 
weken, tijdens deze intensieve opleiding 
leer je alle in-en-outs van het 
programmeren met Java. Je sluit de 
opleiding af door het Oracle Certified 
Associate certificaat te behalen. 
Vervolgens ga je 12 maanden via Qien 
bij onze opdrachtgever werken. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 40-40 uur per week. 
Na afronding van de intensieve en voltijd 
opleidingsperiode ga jij bij een van onze 
gave opdrachtgeverspraktijkervaring 
opdoen en zal jij na een 
detacheringsperiode van 12 maanden 
hier ook in dienst treden. 
Plaats: UTRECHT 
 
 

Gevraagd: 
 Hbo/bachelor, Automatisering en ICT 

, Ontwerp en ontwikkeling  
 Je hebt een afgeronde HBO 

opleiding;Je hebt de ambitie om als 
IT’er te werken;0-3 jaar 
programmeer ervaring;Je hebt een 
uitstekende beheersing van de 
Nederlandse taal. 

 Taalvaardigheid: 
Nederlands 
Mondeling: Uitstekend 
Schriftelijk: Uitstekend 

 Rijbewijs:  (n.v.t.) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
andrea.oostinga@uwv.nl  
Vacaturenummer: 4388521 



 

 
 
 

 Vacatures  

Speciale aandacht: 

 

Buschauffeur 
inclusief 
opleiding 

WBS4556721  (M/V) 
Wegens de vergrijzing op het gebied van 
OV, zijn we via Randstad op zoek naar 
enthousiaste buschauffeurs. 
Het gaat hier om een (door UWV) 
betaald traject voor kandidaten die 
tenminste twee jaar hun rijbewijs B 
hebben en nu hun D-rijbewijs willen 
halen. Het traject zal circa 3 tot 4 
maanden duren. Daarna kan je al 
buschauffeur aan de slag, de 
werkzaamheden zullen zijn:•Besturen 
bus en stoppen op de juiste locaties of 
haltes.•Informeren reizigers over reistijd, 
haltes en bestemming.•Controleren 
reizigers op bezit van geldig 
vervoersbewijs (indien van 
toepassing).•Opruimen en schoonhouden 
bus.•Melden van defecten, storingen of 
beschadigingen.•Handelend optreden 
volgens de voorschriften in geval van 
calamiteiten of ongevallen.•Toezien op 
ordelijk gedrag van reizigers (en zo 
nodig aanspreken van 
overtreders).•Buschauffeurs werken op 
basis van een jaarrooster en zullen op 
meerdere lijnen worden ingezet. 
•Werken kan fulltime en/of parttime.•De 
kandidaat is flexibel inzetbaar en is 
bereid wisseldiensten te draaien (7 
dagen per week beschikbaar in ochtend, 
middag avond en nacht, dit moet je dus 
kunnen combineren met de 
thuissituatie).•Werk en denkniveau op 
mbo-niveau 2 (diploma niet vereist).De 

kandidaat dient een VOG te kunnen 
overleggen. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 24-32 uur per week. 
dienstverband voor een jaar van 128 uur 
per 4 weken. Voor kandidaten die 
parttime willen werken is dat minimaal 
24 uur per week. 
Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 Mbo-2, Opslag en transport , Vervoer  
 •Kandidaat is minimaal 19 jaar. 

•Kandidaat is representatief en 
servicegericht. •Enthousiaste 
uitstraling en goed met verschillende 
type mensen overweg.•Kandidaat is 
stressbestendig. Weerbaar en onder 
tijdsdruk kunnen werken.•Flexibel 
inzetbaar en bereid tot 
wisseldiensten. 

 Taalvaardigheid: 
Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs: B (eis) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
chris.duijn@uwv.nl  
Vacaturenummer: 4556721 

 

Horecamede-
werker Schiphol 

WBS4606021  (M/V) 
Wij zijn op zoek naar 
Horecamedewerkers op Schiphol. Zowel 
fulltime als parttime is mogelijk. Wij 
zoeken collega’s voor verschillende 
restaurants, broodjeszaken, en 
koffiecorners. Er zijn o.a. mogelijkheden 
in de bediening, als verkoopmedewerker 
en als Barista. 
We vragen niet om jaren horeca-
ervaring. Liever hebben we enthousiaste 
en super-gastgerichte medewerkers. De 
kneepjes van het vak leer je bij ons 
vanzelf. Onze teams doen het samen. 
Dat betekent dat iedereen je meeneemt 
in de organisatie. Je leert door te doen. 
En, je hebt een heel team achter je, dat 
jou met plezier verder helpt! 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 8-38 uur per week. 
Salaris €11,80 per uur (bij 21 jaar en 
ouder) inclusief 8% vakantiegeld en 
exclusief nachttoeslagen. 
Reiskostenvergoeding en collectieve 
ziektekostenverzekering. Een 
vriendenbonus van €250. Zowel 
parttime- als fulltime mogelijkheden. 
Plaats: SCHIPHOL 
 
Gevraagd: 
 Vmbo, Horeca en huishouding   
 Learning On the job en tijdens 

inspirerende trainingen. Onmisbaar 
zijn een sterk gastgerichte instelling 
(je wilt dat gasten blij worden van 
jouw service) en zeven versnellingen 

(je schiet niet in de stress als het 
druk wordt). Ben je zelf een foody? 
dan is dat mooi meegenomen! 

 Taalvaardigheid: 
Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs:  (n.v.t.) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
marjolein.veeninga@uwv.nl  
Vacaturenummer: 4606021 



 

 
 
 

 Vacatures  

Speciale aandacht: 

 

Recruitment 
Consultant in 
opleiding 

WBS4805721  (M/V) 
Heb jij werkervaring in een 
dienstverlenende richting zoals de horeca 
of sales, maar wil je dit graag in een 
andere branche inzetten? Wij leiden je op 
tot volwaardig Recruiter of Recruitment 
Consultant!Alles wat je moet weten leer 
je bij ons op de werkvloer en tijdens 
interne trainingen. 
Als Recruitment Consultant onderhoud jij 
het contact met bedrijven, zoek en 
benader jij hun potentiële kandidaten én 
houd je een oogje op de online 
campagnes die we voor hen draaien. Ben 
je nog niet klaar voor deze 
verantwoordelijkheden? Dan leren we je 
graag het vak van Recruiter, waarbij jij 
je focust op het screenen en searchen 
van potentiële kandidaten. Pro Contact is 
wel een bedrijf dat groei aanmoedigt. 
Dus word je aangenomen als Recruiter of 
Recruitment Consultant en ben je later 
klaar voor een volgende stap? Dan kan 
je zelfs doorgroeien tot Teamlead!Hoe 
gaat het in z’n werk? We starten met een 
proefperiode waarin je wordt 
klaargestoomd tot Recruiter of 
Recruitment Consultant. We kijken 
samen waar je aan toe bent en welke 
functie beter bij je zal passen. Je leert 
alles over de recruitment business, maar 
met name over de verschillende facetten 
van het RPO model, zoals job marketing, 
employer branding en interim 
recruitment. Daarnaast krijg je steeds 

meer verantwoordelijkheden. Heb je ons 
overtuigd en blijkt het vak van 
Recruitment Consultant iets voor jou te 
zijn? Dan bieden we jou graag een 
contract van 6 maanden aan!Wat krijg je 
van ons? Kom jij de proefperiode zonder 
horten en stoten door? Dan krijg jij, 
naast een contract voor 6 maanden en 
verschillende interne trainingen via onze 
Pro Contact Academy:- De mogelijkheid 
om hard te groeien binnen ons bedrijf;- 
Salaris tussen €2000,- en €3500 op basis 
van ervaring, leeftijd en opleiding;- Een 
pensioenregeling;- Een gezamenlijke 
bonusregeling;- Een auto om je klanten 
te bezoeken;En pool- en tafeltennistafel, 
fitness en een Playstation 4, want tussen 
de bedrijven door moet er ook gespeeld 
worden;- Vrijdagmiddagborrel. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 24-40 uur per week.  
Plaats: AMSTERDAM 
 
Gevraagd: 
 Mbo-4, Handel en administratie , 

Commerciële dienstverlening  
 Jij brengt jouw goede 

communicatieve vaardigheden, en 
ook taalvaardig ben jij ijzersterk: 
Nederlands spreek en schrijf jij 
(bijna) foutloos. - Minimaal een mbo 
of hbo diploma; - Een 
dienstverlenende en klantgerichte, 
maar zeker ook leergierige en 
ambitieuze instelling. 

 Taalvaardigheid: 
Nederlands 
Mondeling: Uitstekend 
Schriftelijk: Uitstekend 

 Rijbewijs:  (n.v.t.) 
 
 

Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
andrea.oostinga@uwv.nl  
Vacaturenummer: 4805721 
 
 

Allround 
vakman GWW 

WBS4890621  (M/V) 
Deze werkgever biedt jou als aankomend 
allround vakman grond-weg- en 
waterbouw de mogelijkheid om het vak 
in de praktijk te leren. Je volgt hiervoor 
de praktijk route en ontvangt een 
praktijkverklaring. In overleg met de 
werkgever ga je na, welke functie bij jou 
vervolgens het meest passend is. 
Als allround vakman GWW houd jij je 
bezig met de aanleg en het onderhoud 
van infrastructurele werken. Je voert de 
werkzaamheden uit in de sector grond-, 
water-, en wegenbouw. Het gaat hierbij 
om diverse weg,- en waterbouwkundige 
constructies, bestratingen, 
oeverconstructies en rioolconstructies. Je 
voert hiervoor benodigde 
grondwerkzaamheden uit, zoals sleuven 
graven en bermen afwerken. Je werkt op 
verschillende bouwlocaties in de regio 
Haarlem: zowel binnen als buiten de 
bebouwde kom. Je werkt vooral buiten. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 32-40 uur per week. 
Salaris volgens opleiding en 
werkervaring. 
Plaats: HAARLEM 
 
 

Gevraagd: 
 - fysiek fit;- je kunt machines 

bedienen, of in staat dat te leren;- 
een VCA is een pré. 

 Taalvaardigheid: 
Nederlands 
Mondeling: Goed 
Schriftelijk: N.v.t. 

 Rijbewijs: B (wens) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
marjolein.veeninga@uwv.nl  
Vacaturenummer: 4890621 



 

 
 
 

 Vacatures  

Speciale aandacht: 

 

Leerkracht 
basisonderwijs 
(i.o.) 

WBS4924221  (M/V) 
Heb je altijd al in het onderwijs willen 
werken? En, wil je nu de kans grijpen om 
de overstap te maken? Dan biedt dit 
bestuur mogelijkheden om ervaring op te 
doen en je te ontwikkelen tot leerkracht. 
De ambitie van dit openbaar 
schoolbestuur is om samen met alle 
personeelsleden op de scholen, de 
directeuren van de scholen, de 
medewerkers van het bestuurskantoor 
en het bestuur te werken aan uitdagend 
en toekomstbestendig onderwijs in een 
veilige schoolomgeving voor onze 
leerlingen. De focus van de 
werkzaamheden binnen de scholen ligt 
de komende jaren op vernieuwing van de 
onderwijskundige concepten en 
curriculum vernieuwing. We stellen ons 
als doel dat elk kind gezien wordt èn zich 
kan ontwikkelen op zijn/haar eigen 
niveau. Wil jij hier aan bijdragen? Neem 
dan contact op voor de mogelijkheden. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 32-40 uur per week. 
Volgens CAO basis onderwijs. 
Plaats: HEEMSTEDE 
 
Gevraagd: 
 Hbo/bachelor   
 - gemotiveerd- communicatief en 

planmatig sterk- enige didactische 
voorkennis- 100% gemotiveerd- 

ervaring in les- of training geven is 
natuurlijk een pré. 

 Taalvaardigheid: 
Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs:  (n.v.t.) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
marjolein.veeninga@uwv.nl  
Vacaturenummer: 4924221 
 
 

Rijinstructeur 

WBS4938521  (M/V) 
Functie voor autorij-instructeur voor 
rijbewijs B en (later eventueel) BCDE. 
Het liefst iemand met ervaring en 
gediplomeerd maar er zijn ook 
mogelijkheden voor mensen met 
rijbewijs B en minimaal HAVO niveau. 
Door de grotere vraag naar 
rijinstructeurs zoekt deze werkgever nu 
naar extra personeel. U leidt mensen op 
voor het autorijbewijs. Voorbeelden van 
werkzaamheden: legt rijhandelingen uit 
en doet ze voor, legt verkeersregels uit, 
leert correct en veilig verkeersgedrag 
aan, motiveert cursisten, vraagt 
rijexamens aan en geeft theorieles. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 32-40 uur per week. 
Leuke baan als rij-instructeur. Beloning 
volgens CAO. Mogelijkheden voor een 
baan voor langere tijd. 
Plaats: HAARLEM 
 

Gevraagd: 
 We zoeken zeer gemotiveerde rustige 

mensen die de snelle opleiding volgen 
en vervolgens stage gaan lopen. Bij 
succes treed je in dienst bij deze 
werkgever. Zeer geschikt voor 
vrouwen en 50-plussers. Totale 
traject duurt 6 maanden waarbij u 
vrijstelling krijgt van solliciteren 
tijdens de opleiding. 

 Taalvaardigheid: 
Nederlands 
Mondeling: Goed 
Schriftelijk: Goed 

 Rijbewijs: B (eis) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
chris.duijn@uwv.nl  
Vacaturenummer: 4938521 
 
 

Groen-
voorziening 
(DOELGROEP) 

WBS5152121  (M/V) 
Voor een bedrijf in de groenvoorziening 
zijn wij op zoek naar medewerker die in 
de groenvoorziening willen werken. Je 
krijgt een cursussen en training om een 
goede groen medewerker te worden. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 24-40 uur per week. 
Salaris is op basis van minimumloon. 
Werkdagen zijn maandag, dinsdag en 
donderdag. Schooldag is vrijdag. 

Plaats: OVERVEEN 
 
Gevraagd: 
 Mbo-1   
 Je bent opgenomen in het doelgroep 

register (jij komt in aanmerking voor 
een garantiebaan.)Je bent bereid om 
(aanvullende) opleidingen te volgen. 
Je bent niet gemaakt van suiker en 
wil graag buiten werken. Je bent 
gemotiveerd. 

 Taalvaardigheid: 
Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs:  (n.v.t.) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
danielle.everhard@uwv.nl  
Vacaturenummer: 5152121 



 

 
 
 

 Vacatures  

Speciale aandacht: 

 

Adviseur 
Energieprestati
e, H'lem eo 

WBS5216221  (M/V) 
Als adviseur energieprestatie bezoek je 
dagelijks klanten voor het indexeren van 
energieprestaties van woningen en 
kantoren. Je verzamelt de nodige 
gegevens, indexeert de woning of het 
gebouw op energielabel en geeft 
vervolgens advies. 
Het is belangrijk dat jouw advies 
praktisch uitvoerbaar is, zodat woningen 
en gebouwen energiezuinig of -neutraal 
gemaakt kunnen worden. Voordat je als 
adviseur energieprestatie in Zuid-Holland 
aan de slag kunt, volg je een door ons 
betaalde EP-U-cursus. Hier leer je alles 
over energieprestaties, wet- en 
regelgeving en indexering. Daarna word 
je verder opgeleid door ervaren collega’s 
en leidinggevenden. De 
opleidingsperiode duurt in totaal twee 
maanden, waarna je als volwaardig 
adviseur aan de slag kunt. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 28-40 uur per week. 
Een betaalde opleiding tot volwaardig EP-
U adviseur; Startsalaris (o.b.v. 40 uur) 
tussen € 2.400, en € 3.000, o.b.v. jouw 
ervaring; Een auto, laptop en 
smartphone van de zaak; Werken bij een 
gezellig bedrijf met een leuke werksfeer. 
Plaats: HAARLEM 
 
 
 

Gevraagd: 
 Mbo-4   
 Minimaal een diploma mbo-niveau 4; 

richting bouwkunde, 
installatietechniek, energie of 
vastgoed is een pre;Je bent fulltime 
beschikbaar dan wel minimaal 28 uur 
en je hebt een rijbewijs B;Je bent 
energiek en je hebt de drive om door 
te leren en groeien;Uitstekende 
beheersing Nederlandse taal 

 Taalvaardigheid: 
Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs: B (eis) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
marjolein.veeninga@uwv.nl  
Vacaturenummer: 5216221 

 
 


