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Geachte heer, mevrouw, 
 
Hierbij ontvangt u de nieuwste vacatures van het WerkgeversServicepunt in Zuid-Kennemerland en IJmond*.  
 
Wilt u solliciteren?  
U kunt solliciteren 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. Dit is de editie van: 7 januari. 
Graag verzoeken wij u uiterlijk 21 januari te reageren om de sollicitatieprocedure te bespoedigen. Bij voldoende reacties van geschikte 
kandidaten sluiten wij de vacature (wijzigingen voorbehouden). 
 
Heeft u vragen? 
Heeft u inhoudelijke vragen over de vacature, dan kunt u deze via de e-mail sturen aan de contactpersoon die onderaan in de vacature 
vermeld staat. Voor overige vragen kunt u bellen met het WerkgeversServicepunt op: 088-501 9191. 
 
Aan het werk? 
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 en het vinden van een fijne baan.  
 
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.    

 

  



  



 
Bals breidt uit! 
 
Bals is een grote en alsmaar groeiende speler geworden op de markt voor elektrotechnische componenten en toepassingen. Denk hierbij aan 
stekkers voor elektrische auto’s en kabels voor de laadpalen. Het bedrijf is gehuisvest in een milieubewust energieneutraal pand in de 
Waarderpolder, Haarlem.  
Bals is een krachtig bedrijf met nu ca 55 medewerkers met een ongeëvenaarde ambitie kwaliteit te leveren.  
Door een toenemende vraag aan producten worden meerdere assemblagemedewerkers gezocht. 
 
 
Wat ga je doen? 
De werkzaamheden vragen om nauwkeurigheid. Handmatig stel je stekkers samen.  
Je werkt zonder krachtstroom en zonder zwaar gereedschap. 
Het werk kan afwisselend staand en zittend worden uitgevoerd. 
Je werkt in een team tussen 8.30 tot 17.00 uur (parttime vanaf 24 uur is mogelijk). In piekperiodes kan gevraagd worden een keer in het 
weekend te werken. 
 
Welke eisen worden gesteld? 

- Gemotiveerd; 
- In staat om kleuren te herkennen; 
- Fijn motorisch werk kunnen verrichten;  
- Nederlands sprekend. 

 
Momenteel vinden de CAO onderhandelingen plaats en wordt er ingeschaald volgens CAO klein metaal. 
 
Interesse? 
Stuur je cv naar marjolein.veeninga@uwv.nl voorzien van een korte toelichting. 
 
In de tweede week van januari vindt de selectie plaats. 
Een proefplaatsing kan onderdeel uitmaken van de start van de overeenkomst 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wil je in 5 maanden tijd opgeleid worden tot Monteur Revalidatietechniek met behoud van uitkering? Reageer bij interesse naar: 
chris.duijn@uwv.nl  

 



 
 

 
  



          Luchthavenbeveiliger in opleiding mét baangarantie 
 
Ben jij als (toekomstig) luchthavenbeveiliger in staat om op een gastvrije manier ervoor te zorgen dat passagiers veilig kunnen vliegen? Lees dan snel verder! 
Nog niet in het bezit van het beveiligingsdiploma? Geen probleem, een erkend beveiligingsbedrijf op Schiphol leid je op!  
 
Schiphol is de entree naar de rest van de wereld. Om ervoor te zorgen dat iedereen veilig kan vliegen zorg jij er samen met je team voor dat alle passagiers, 
personeel en bezoekers op een grondige, maar vriendelijke manier worden gecontroleerd. Naast beveiliger ben je dus ook een echte gastheer/gastvrouw! 
Uiteraard mag er geen enkel gevaarlijk voorwerp het vliegtuig in komen en daarom maak je gebruik van de meest moderne detectieapparatuur van Europa. 
Hiermee controleer je zowel de passagiers als hun handbagage. Wij zijn op zoek naar beveiligers die een scherp oog hebben voor afwijkende voorwerpen en 
gedrag. 
 
De afwisseling in de werkzaamheden als luchthavenbeveiliger is erg groot. Het ene moment ben je bezig met het fouilleren van de passagiers, het andere 
moment ben je juist weer bezig met het controleren van de handbagage of het voorbereiden van de wachtende passagiers! Geen dag is dan ook hetzelfde, 
hoe leuk is dat!? Omdat het op de luchthaven erg hectisch kan zijn, is het van belang dat jij ten alle tijden je hoofd koel weet te houden en dat je je niet laat 
afleiden. 
 
Als beveiliger op de luchthaven sta je natuurlijk veel in contact met passagiers van over de hele wereld. Om deze reden verwachten wij van onze beveiligers 
dat zij een aardig woordje Engels kunnen spreken en dat zij de passagiers bovendien standvastig te woord weten te staan. Spreek jij naast Nederlands en 
Engels nog een andere taal? Dan is dat natuurlijk helemaal super! 
 
Om de kwaliteit van de beveiliging op Schiphol en van jou als Visiteur te garanderen, leiden wij je op tot een volwaardig (luchthaven)beveiliger. Je start met 
de Basic Aviation Security Training (BAST) die een week duurt. Heb je al een beveiligingsdiploma, dan kun je hierna direct als Visiteur aan de slag. Bezit je 
nog geen beveiligingsdiploma, dan start je na de BAST opleiding met twee weken theorie. Vervolgens volgt een praktijk opleiding tot beveiliger die je naast je 
werkzaamheden als Visiteur kunt volgen. De opleiding dien je binnen een jaar succesvol af te sluiten met een examen. 
Alle opleidingen worden door het beveiligingsbedrijf betaald! 
 
Wat zijn de eisen die wij aan je stellen? 

- In het bezit van een beveiligingsdiploma of bereid deze te halen. 
- In staat om de luchthaven op elk gewenst moment te bereiken. 
- Goede spreekvaardigheid van de Nederlandse en Engelse taal. 
- Maximaal 40 kilometer woonachtig vanaf Schiphol. 

Wat mag je verwachten? 
- Een contract vanaf 30 uur per week bij het beveiligingsbedrijf met de mogelijkheid tot meer uren. 
- Uitzicht op een vast dienstverband. 
- Startsalaris tussen de €12,27 en €15,53 bruto per uur, afhankelijk van leeftijd en ervaring. 
- Onregelmatigheidstoeslagen tot 135% en op feestdagen tot 200%. 
- Reiskostenvergoeding (100% OV). 
- Uitstekende pensioenregeling.  
- 24 vakantiedagen o.b.v. een fulltime baan. 
- Diverse doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie. 
- Korting op een sportschoolabonnement en weekendjes weg. 

Ben je geïnteresseerd? 
Heb je nog vragen over deze mooie opleiding met baangarantie? Bel dan met  
Ton Kruize van UWV Haarlem op 06 11 – 61 95 92.  
Wil je direct solliciteren? 
Mail dan je cv met een motivatiebrief aan ton.kruize@uwv.nl 
  



 
 

Sta je graag te koken, ben je een foodie of koffieliefhebber? La Place Schiphol zoekt jou!  
 

Bij ons sta jij niet standaard in de koffiecorner of achter de kassa. Jij wisselt tussen onze afdelingen en werkt op alle plaatsen met het grootste plezier. Jij helpt onze gasten met een lach. En 
werkt hard om hen de lekkerste maaltijd te bereiden, het restaurant schoon te houden en de gasten welkom te heten. 

 
Horeca ervaring? Niet nodig! 
Bij La Place vragen we 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 wereld van La Place. Je leert door te doen.  

 
Onze La Place mensen zijn niet alleen horecamedewerkers. Stiekem vervullen zij zes verschillende functies. Namelijk: 

 Gastheer/gastvrouw: onze gasten een warm welkom geven is jou op het lijf geschreven. 
 Keukenmedewerker/kok: al onze lekkernijen bereid jij met het grootste plezier. Je kunt de smaakbeleving tot in detail vertellen en zo het beste advies geven. 
 Barista: een verse cappuccino met kunstwerk erin? Wij leren het je binnen no-time. 
 Interieurstylist: jouw werkplek is altijd sfeervol en hygiënisch. En de gerechten maak jij perfect op. 
 Verkoopmedewerker: jij maakt van iedere gast een fan. Dat doe je met je permanente glimlach. 
 Afwasser: In je eigen “winkel” zorg jij dat de gasten weer schone borden krijgen 

Waarom La Place? 

1. Jaarcontract!! 
2. Parttime- als fulltime mogelijkheden; 
3. Reiskostenvergoeding; 
4. Denken niet in problemen maar in oplossingen; 
5. Vriendenbonus van €250 netto; 
6. Doorgroeimogelijkheden. 
 
Ja, ik wil solliciteren! 
Meld je dan aan door contact op te nemen met Marjolein Veeninga via marjolein.veeninga@uwv.nl voorzien van je persoonsgegevens ovv Schiphol, La Place 



Leerling/aankomend Industrieel reiniger 
 

Hou je van aanpakken? Wil je ook een beroep leren in de praktijk? Wil je afwisselende 
werkzaamheden? Een leerling heeft het bij REYM goed voor elkaar. Je kunt direct aan de slag. Je kunt 
leren en doorgroeien. Je krijgt een mentor. Je krijgt al jouw uren uitbetaald. En je werkt bij een sociale en 
stabiele werkgever die vooroploopt in de markt!   
 
Wie zoekt REYM? 
Je bent proactief, flexibel en gemotiveerd en je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Je vindt het leuk om de handen uit de mouwen te steken en bent 
niet bang om vies te worden. Je wilt graag in een technische/industriële omgeving werken. Je bent bereid om fulltime en op onregelmatige werktijden (nacht, 
zaterdag en zondag) te werken. Je werkt af en toe een aantal dagen aaneengesloten offshore aan een project. Het komt ook voor dat je meerdere dagen 
aaneengesloten wordt ingezet op een andere vestiging. Je wilt opgeleid worden tot allround specialist. Je bent woonachtig in de regio 
Beverwijk/IJmuiden/Amsterdam.  
 
Een opleidingstraject, hoe zit dat? 
Je start als Leerling industrieel reiniger. In deze functie ondersteun je - na het behalen van je VCA-diploma - bij het uitvoeren van diverse in- en uitwendige 
reinigingswerkzaamheden bij onze klant op locatie. Denk hierbij aan vegen, stofzuigen, schrobben en afspuiten. Onder begeleiding bereid je 
deze werkzaamheden ook voor. Je bent nooit alleen; er is altijd iemand die jou even kan helpen of een paar vragen wil beantwoorden. Je leert het vak in de 
praktijk.   
 We koppelen jou aan een mentor die jou de fijne kneepjes van het vak leert en je wegwijs maakt. 
 Regelmatig volg je – op kosten van REYM - vakgerichte cursussen.   
 Na circa vijf maanden heb je alle certificaten behaald en groei je, wanneer je zelfstandig kan werken, door naar de functie van gecertificeerd Industrieel 

reiniger.  
 
Wat biedt REYM 
Naast bovengenoemde opleidingen investeert REYM in het verder opleiden waarbij doorgroei naar de functie van Industrieel reiniger/Chauffeur mogelijk is. Denk 
hierbij aan het halen van je groot rijbewijs. Door werkervaring en het volgen van cursussen kan een Chauffeur bijvoorbeeld doorgroeien naar een Senior positie 
en daarna naar de functie van Voorman. Daarnaast biedt REYM een contract voor bepaalde tijd (met de intentie voor een vaste overeenkomst) vakantietoeslag 
(8%), vuilwerk- en overwerktoeslag, reiskosten- en een royale verblijfskostenvergoeding, deelname aan de winstdelingsregeling en een bijdrage aan jouw 
vitaliteit door het betalen van je sportabonnement.  
 
Interesse? Stuur je CV met een korte motivatie naar Danielle.everhard@uwv.nl. 
 



 
 

Omgeschoold worden tot buschauffeur voor Jan de Wit? 
Of taxichauffeur? Lees verder en reageer naar: 

chris.duijn@uwv.nl  
 
 

Taxi Chauffeurs (min 20 uur per week)  

Touringcar chauffeurs (8-40 uur mogelijk afhankelijk 
van locatie). 
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 Vacatures  

Agrarisch 

Vakbekwaam 
hovenier 

WBS79622  (M/V) 
Het zorgdragen voor alle voorkomende 
werkzaamheden op het gebied van de 
groenvoorziening, waarbij jij als 
vakbekwame medewerker jou kennis en 
kunde inzet om, al dan niet samen met 
de medewerker(s) groenvoorziening, een 
kwalitatief goed product te leveren aan 
de opdrachtgevers. 
De werkzaamheden zijn op onderdelen 
seizoensgebonden, waardoor de 
zomermaanden drukker zijn dan de 
winterperiode. De werktijden kunnen 
daarom soms wat verschillen. 
 
Het betreft een vast dienstverband voor 
37-37 uur per week. Starten op tijdelijk 
contract. Bij goed functioneren vast 
dienstverband. 
Plaats: VELSERBROEK 
 
Gevraagd: 
 Je hebt de opleiding tot Vakbekwaam 

Hovenier met diploma afgerond. Je 
beschikt minimaal over rijbewijs B. 

 Taalvaardigheid: 
Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs: B (eis) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
hanspeters@ijmondwerkt.com 
Vacaturenummer: 79622 

  



 
 
 
 
 

 
 

 Vacatures  

Beveiliging 

BOA in 
opleiding regio 
Haarlem 

WBS57622  (M/V) 
Voor een aantal Gemeenten zijn wij op 
zoek naar Handhavers die van 
afwisseling houden. Wat het werk als 
BOA uitdagend maakt is de enorme 
diversiteit binnen de gemeenten. Omdat 
het een groot gebied is waarin je je 
beweegt is het belangrijk dat je 
zelfstandig kunt werken. 
Werken als BOA? Dat vraagt natuurlijk 
wel wat van jou, maar daar krijg je ook 
heel veel voor terug. Je krijgt het 
vertrouwen en de verantwoordelijkheid 
om je werk veelal naar eigen inzicht in te 
delen en uit te voeren. Samen met de 
collega’s in je team sta je voor de 
afgesproken resultaten en kwaliteit. Er 
wordt in deze bijzondere tijd natuurlijk 
primair toegezien op naleving van de 
noodverordening, waarbij het gesprek 
met de burger het belangrijkste wapen is 
in de strijd. Ook worden tijdens de dienst 
APV gerelateerde zaken meegenomen en 
meldingen van burgers afgehandeld. In 
de gemeente is veel jeugd aanwezig die 
natuurlijk bijzondere aandacht en een 
aparte aanpak verdienen. Het 
toezichthouden op de naleving door de 
jeugd en hierop acteren is een belangrijk 
speerpunt binnen de gemeente. Dit 
vraagt een stevig karakter en goede 
communicatieve vaardigheden van jou 
als BOA..Er is werkelijk geen dag 
hetzelfde als BOA. Je spreekt met 
burgers, je faciliteert en treedt op waar 
nodig. Op basis van de overtreding 
schrijf jij op juiste wijze een proces-
verbaal. Als BOA versta jij als geen 

ander de kunst hoe moet te gaan met 
weerstand en weet in gesprek te de-
escaleren. Je werkt als BOA veel samen 
met de verschillende ketenpartners. Zo 
sta je in contact met de gemeente, 
politie, brandweer en jeugdzorg.Inhoud 
BOA opleiding 10 lesdagen Theorie en 
Praktijk (1 lesdag per week, gedurende 
10 weken)Opleidingslocatie: Utrecht2 a 3 
uur thuisstudie per dag tijdens de 
opleidingTheorie: RechtskennisPraktijk: 
Gespreks- en 
benaderingstechniekenExamen bij EXTH 
voor een officieel BOA 
getuigschriftOpgeleid worden door 
ervaren docenten.Selectie dag vooraf! 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 32-36 uur per week. 
Bruto uurloon € 12,40, maandloon € 
1.934,-- excl. Onregelmatigheidstoeslag 
en reiskosten.Opbouw van 
vakantiedagen en vakantiegeld 
Pensioenregeling. Goede begeleiding en 
coaching door BOA coördinatoren; 3 
maand met behoud van uitkering 
Plaats: Noord-Holland 
 
Gevraagd: 
 Mbo-3, Openbaar bestuur, veiligheid 

en rechtspraak , Veiligheid  
 Eis: bezit van rijbewijs B.Verklaring 

omtrent gedrag (VOG) 
overhandigen.Je staat stevig in je 
schoenen en je hebt een goede 
beheersing van de Nederlandse 
taal.Flexibel inzetbaar.Zelfstandig 
kunnen werken en in korte tijd MBO3 
studie kunnen behalen 
(zelfdiscipline)!Reisbereidheid min. 1 
uur 

 Taalvaardigheid: 
Nederlands 
Mondeling: Uitstekend 
Schriftelijk: Uitstekend 
Engels 

Redelijk 
N.v.t. 

 Rijbewijs: B (eis) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
chris.duijn@uwv.nl  
Vacaturenummer: 57622 
 
 

Mdw. 
Arbeid/Werkbe
geleider DJI 

WBS355221  (M/V) 
Als Medewerker Arbeid is het jouw taak 
om de gedetineerden te begeleiden 
tijdens hun werkzaamheden. Dit houdt in 
dat je gedetineerden op een creatieve 
manier weet te motiveren om hun werk 
uit te voeren. Je helpt hun ook in het 
vinden van een werkritme en zorg je 
voor een zinvolle dagbesteding. 
•Je hebt minimaal een mbo 3-diploma in 
de richting productie, onderhoud, 
logistiek, metaal, voeding of onderhoud 
gebouwen.•Je hebt bij voorkeur enige 
jaren relevante werkervaring en hebt 
technisch inzicht.•Bij voorkeur heb je 
ook een aanvullend MBO-3 diploma in 
een Agogische richting of anders bereid 
te zijn om deze te behalen.•Je beheerst 
de Nederlandse taal in woord en 
geschrift.•Je hebt een uitgebalanceerde, 
evenwichtige persoonlijkheid en laat dat 
ook zien.•Je bent vaardig in het 
(bij)sturen, instrueren, begeleiden, 
coachen, stimuleren en motiveren.•Je 
beschikt over goede sociale 
vaardigheden.•Je bent gericht op 
samenwerking met collega’s en 
onderschrijft het belang van een 

eenduidige behandeling van de 
gedetineerden.•Je bent vaardig in het 
(bij)sturen, instrueren, begeleiden, 
coachen, stimuleren en motiveren. •Je 
treedt stellig en met rust op en weet dit 
gedrag ook in lastige situaties te 
handhaven.•Je bent in staat om 
(afwijkend) gedrag te signaleren en te 
evalueren.•Je vindt het leuk om mensen 
te begeleiden en te coachen naar een 
betere versie van zichzelf.•Ben je in 
dienst van het rijk en heb je een 
aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of 
(medisch) herplaatsing kandidaat? Voeg 
dan een voordracht van je 
leidinggevende of trajectmanager en een 
kopie van de aanwijzingsbrief bij je 
sollicitatie.•Als je bij ons in dienst komt, 
vragen we je om een Verklaring Omtrent 
het Gedrag te overleggen.•Een fysieke 
vaardigheidstoets (sporttest), medische 
keuring en een capaciteiten- en 
persoonlijkheidstest maken deel uit. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 36-36 uur per week. 
Salaris-niveau schaal 6 Maand-salaris 
Min €2.166 –  Max. €2.814 (bruto) 
Dienst-verband Vaste aanstelling 
(eventueel met een proeftijd) Minimaal 
aantal uren per week 36 Maximaal aantal 
uren per week 36 
Plaats: WESTZAAN 
 
Gevraagd: 
 Mbo-3   
 Minimaal een mbo 3-diploma in de 

richting productie, onderhoud, 
logistiek, metaal, voeding of 
onderhoud gebouwenBij voorkeur 
enige jaren relevante werkervaring 
en je hebt technisch inzicht.Bij 
voorkeur heb je ook een aanvullend 
MBO-3 diploma in een Agogische 
richting.VOG is een eis. 

 Taalvaardigheid: 



 
 
 
 
 

 
 

 Vacatures  

Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs: B (wens) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
ton.kruize@uwv.nl  
Vacaturenummer: 355221 
 
 

Verkeers-
regelaar 

WBS1255521  (M/V) 
Ben jij 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: 1255521 

 

Beveiliger 

WBS1256321  (M/V) 
Wat ga je doen?Wil jij verantwoordelijk 
worden voor het beveiligen van een 
gemeentehuis, kantoorpand, school, 
winkel of op Schiphol? 
Waar selecteren wij op?•Je bent in bezit 
diploma mbo 2 opleiding tot 
Beveiliger.•Je hebt een goede beheersing 
van de Nederlandse taal in woord en 
schrift en basis Engels.•Je bent flexibel 
inzetbaar. Dat hoort bij het vak van 
Beveiliger. Dus 24/7 inzetbaar.•Je bent 
in het bezit van een rijbewijs en een 
eigen auto •Je bent bekend met de 
programma’s word en excel; kortom 
handig met een computer.  Je hebt een 
computer nodig sinds kort om lessen te 
volgen. Door corona is de theorie 
online.•Je bent fysiek fit in verband met 
veel staand werk. Ook zittend werk.Het 
betreft een functie bij één van de 
grootste beveiligingsbedrijven in 
Nederland. 
 
Het betreft een vast dienstverband voor 
36-40 uur per week. Ben je 
geïnteresseerd? Voldoe je aan de eisen? 
Stuur dan je cv aan e-mail: 
ton.kruize@uwv.nl Voor vragen kun je 
bellen met Ton Kruize van het UWV op 
06 11 – 61 95 92. Ik zie je interesse 
graag tegemoet. 
Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 Mbo-2, Openbaar bestuur, veiligheid 

en rechtspraak , Veiligheid  
 Taalvaardigheid: 

Nederlands 
Mondeling: Goed 
Schriftelijk: Goed 

Engels 
Redelijk 
Redelijk 

 Rijbewijs: B (eis) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
ton.kruize@uwv.nl  
Vacaturenummer: 1256321 



 
 
 
 
 

 
 

 Vacatures  

 

Opleiding tot 
Luchthaven-
beveiliger 

WBS3413721  (M/V) 
Ben jij als (toekomstig) 
luchthavenbeveiliger in staat om op een 
gastvrije manier ervoor te zorgen dat 
passagiers veilig kunnen vliegen? Lees 
dan snel verder! Nog niet in het bezit 
van het beveiligingsdiploma? Geen 
probleem, wij leiden je op! 
Schiphol is de entree naar de rest van de 
wereld. Om ervoor te zorgen dat 
iedereen veilig kan vliegen zorg jij er 
samen met je team voor dat alle 
passagiers, personeel en bezoekers op 
een grondige, maar vriendelijke manier 
worden gecontroleerd. Naast beveiliger 
ben je dus ook een echte 
gastheer/gastvrouw! Uiteraard mag er 
geen enkel gevaarlijk voorwerp het 
vliegtuig in komen en daarom maak je 
gebruik van de meest moderne 
detectieapparatuur van Europa. Hiermee 
controleer je zowel de passagiers als hun 
handbagage. Wij zijn op zoek naar 
beveiligers die een scherp oog hebben 
voor afwijkende voorwerpen en 
gedrag.De afwisseling in de 
werkzaamheden als luchthavenbeveiliger 
is erg groot. Het ene moment ben je 
bezig met het fouilleren van de 
passagiers, het andere moment ben je 
juist weer bezig met het controleren van 
de handbagage of het voorbereiden van 
de wachtende passagiers! Geen dag is 
dan ook hetzelfde, hoe leuk is dat!? 
Omdat het op de luchthaven erg hectisch 
kan zijn, is het van belang dat jij ten alle 
tijden je hoofd koel weet te houden en 
dat je je niet laat afleiden.Om de 
kwaliteit van de beveiliging op Schiphol 

en van jou als Visiteur te garanderen, 
leiden wij je op tot een volwaardig 
(luchthaven)beveiliger. Je start met de 
Basic Aviation Security Training (BAST) 
die een week duurt. Heb je al een 
beveiligingsdiploma, dan kun je hierna 
direct als Visiteur aan de slag. Bezit je 
nog geen beveiligingsdiploma, dan start 
je na de BAST opleiding met twee weken 
theorie. Vervolgens volgt een praktijk 
opleiding tot beveiliger die je naast je 
werkzaamheden als Visiteur kunt volgen. 
De opleiding dien je binnen een jaar 
succesvol af te sluiten met een examen. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 24-40 uur per week. 
Een contract vanaf 24 uur, mogelijkheid 
tot meer.Startsalaris: € 12,27 - en € 
15,53 bruto per uur. 
Onregelmatigheidtoeslagen tot 
200%.Reiskostenvergoeding.Uitstekende 
pensioenregeling.24 vakantiedagen 
Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 Mbo-2, Openbaar bestuur, veiligheid 

en rechtspraak , Veiligheid  
 •In het bezit van een 

beveiligingsdiploma of bereid deze te 
halen•In staat om de luchthaven op 
elk gewenst moment te 
bereiken•Goede spreekvaardigheid 
van de Nederlandse en Engelse 
taal•Maximaal 40 kilometer 
woonachtig vanaf Schiphol 

 Taalvaardigheid: 
Engels 
Mondeling: Goed 
Schriftelijk: Goed 
Nederlands 
Goed 
Goed 

 Rijbewijs:  (n.v.t.) 
 
 

Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
ton.kruize@uwv.nl  
Vacaturenummer: 3413721 
 
 

Parttime 
Geldteller, 24-
32 uur p/wk 

WBS3935221  (M/V) 
Op zoek naar een leuke parttime baan 
waar je geen diploma voor nodig hebt? 
Kom geld- en waarde verwerken in de 
Geldtelcentrale van Brink’s te Amsterdam 
(Nieuw West, kant Haarlem, 20 
autominuten van centrum Haarlem) 
Je komt te werken op onze 
geldtelcentrale in Amsterdam. De 
werkzaamheden bestaan onder andere 
uit het tellen, sorteren en verpakken van 
geld. Jij zorgt ervoor dat het geld op 
correcte wijze machinaal gesorteerd en 
geteld wordt en daarna verwerk je de 
bijbehorende administratie. Het is 
vergelijkbaar met een 
productiemedewerker omdat je in een 
bepaald tempo vaste handelingen 
uitvoert. Daarnaast verhelp je zelfstandig 
de meest voorkomende storingen aan de 
machines en meldt grotere storingen bij 
de leidinggevende. Je komt te werken in 
een gezellig team van gemotiveerde 
collega's. Jouw kwaliteiten:-In overleg 
inzetbaar van maandag t/m vrijdag 
(geen weekenddienst).-Starttijden 
variëren tussen 06:00 uur en 09.30 uur, 
afhankelijk van het rooster.-Overwerken 
indien nodig is voor jou geen probleem.-
Administratief inzicht en affiniteit met 
computers.-Fysiek gezond. Je moet lang 
kunnen staan. -Je woont binnen 40 km 

van onze vestiging.-Goede beheersing 
van de Nederlandse taal.-Je bent niet in 
aanraking geweest met politie en 
justitie.Ons aanbod:-Een uurloon van 
€10,88 bruto per uur.-Een contract voor 
24 of 32 uur.-Gezellige collega's en een 
fijne werksfeer.-Aanmelding bij Cultuur 
Werkt, waar je korting krijgt op kaartjes 
voor musea en theater. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor -32 uur per week.  
Plaats: AMSTERDAM 
 
Gevraagd: 
 Mbo-2   
 Je leert snel en steekt graag de 

handen uit de mouwen. De geluiden 
om je heen leiden je niet af, je blijft 
geconcentreerd werken. Je bent 
nauwkeurig en precies. Een fijne 
collega die goed zelfstandig kan 
werken.Voor deze vacature is een 
verklaring omtrent gedrag vereist 

 Taalvaardigheid: 
Mondeling:  
Schriftelijk:  

 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: 3935221 



 
 
 
 
 

 
 

 Vacatures  

 

Beveiliger 

WBS4145921  (M/V) 
Ben jij Beveiliger? Het beveiligingsbedrijf 
waar wij voor werven is een klein en 
jong bedrijf, waar ze je niet zien als een 
nummer, maar als de persoon. Door de 
verschillende opdrachten is het werk 
nooit hetzelfde. 
Wat ga je doen? Toezicht houden in een 
hotel.Ondersteunen van boswachters in 
natuurgebied.Evenementenbeveiliging.W
at zijn de eisen die wij aan je stellen?Je 
hebt Inlevingsvermogen.Je bent sociaal, 
professioneel en behulpzaam.Je durft 
een stapje extra te zetten.Je bent in het 
bezit van een MBO 2 diploma 
beveiliger.Aanvullingen op de 
functie:Uren per week: minimaal: 0 en 
maximaal 40 uur per week.In het bezit 
van een auto is niet verplicht.Je bent 
flexibel inzetbaar. Je werkomgeving is 
Noord-Holland, Zuid-Holland en/of 
Utrecht.Wil je solliciteren?Stuur dan je cv 
met een korte motivatie aan 
ton.kruize@uwv.nl.  Heb je vragen? Bel 
dan met Ton Kruize van UWV op 06 11 – 
61 95 92. 
 
Het betreft een vast dienstverband voor 
20-40 uur per week. CAO Beveiliging 
Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 Mbo-2, Openbaar bestuur, veiligheid 

en rechtspraak , Openbaar bestuur  
 Wat zijn de eisen die wij aan je 

stellen?Je hebt Inlevingsvermogen.Je 
bent sociaal, professioneel en 
behulpzaam.Je durft een stapje extra 
te zetten.Je bent in het bezit van een 
MBO 2 diploma beveiliger. 

 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:  
ton.kruize@uwv.nl  
Vacaturenummer: 4145921 

  



 
 
 
 
 

 
 

 Vacatures  

Bouw 

Van 
constructeurs 
tot projectleider 

WBS2222  (M/V) 
Wij werken al meer dan 40 jaar voor veel 
uiteenlopende opdrachtgevers in de 
industrie, woningbouw en utiliteitsbouw. 
Onze werkzaamheden zijn zeer divers, 
bouwkundig, constructief, 
projectontwikkeling, total cost of 
ownership, maar vooral ook veel 
technische oplossingen en advieswerk. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 32-40 uur per week. 
Goede arbeidsvoorwaarden, afhankelijk 
van functie, ervaring en opleiding. 
Plaats: BEVERWIJK 
 
Gevraagd: 
 Hbo/bachelor   
 De eisen zijn per functie anders. 

Minimaal HBO bouwkundig/ 
architectonische. Ervaring in 
soortgelijke functies en minimaal 32 
uur per week beschikbaar. 

 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: 2222 

 

Monteur 
kunststof 
kozijnen 

WBS60222  (M/V) 
Kort materiaal af via een tekening, 
schuift staal in de holle ruimte van het 
kunststof en schroeft het vast, last 
(kunststoflassen) gezaagde gedeeltes 
aan elkaar vast, doet rubber in de 
kozijnen, zaagt glaslatten in verstek, 
plaatst raamrubbers. Vraag naar dit 
product blijft toenemen! 
 
Het betreft een vast dienstverband voor 
40-40 uur per week. Starten op 
uitzendbasis. 
Plaats: IJMUIDEN 
 
Gevraagd: 
 Mbo-2, Techniek en productie , Bouw  
 Handig zijn, goed kunnen afmeten, 

met de gereedschappen kunnen 
werken. 

 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: 60222 

 

Aanpakkers in 
de bouw & infra 

WBS60522  (M/V) 
Voor diverse werkzaamheden in de 
bouw- en infrasector zijn wij regelmatig 
op zoek naar kandidaten. Van 
bouwopruimer of sloper tot timmerman 
of metselaar, van kabeltrekker tot 
minikraanmachinist in het grondwerk en 
van onderhoud van bedrijfsterreinen tot 
plaatsen van wegmarkeringen. 
 
Het betreft een vast dienstverband voor 
38-40 uur per week. Starten op 
uitzendbasis. 
Plaats: VELSEN-NOORD 
 
Gevraagd: 
 Geldig VCA. Enige ervaring in de 

bouw en/of infra. Woonachtig nabij 
Velsen Noord. Met eigen vervoer, 
auto, kan je verderaf wonen. 

 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: 60522 

 

Dakdekker 

WBS62022  (M/V) 
Legt dakbedekking van bitumen op 
daken van bedrijfspanden en kantoren. 
Voorbeelden van werkzaamheden: sloopt 
oude dakbedekking van het dak, brengt 
een isolatielaag aan op het dak, rolt de 
dakbedekking uit in banen, smelt met 
een brander de dakbedekking en zet het 
vast. 
Maakt alle naden en randen waterdicht, 
legt dakgoten aan en legt 
regenwaterafvoeren aan.Voor een andere 
opdrachtgever in de bouw, zoeken we 
een pannendekker voor schuine daken. 
 
Het betreft een vast dienstverband voor 
40-40 uur per week. Starten op 
uitzendbasis. 
Plaats: BEVERWIJK 
 
Gevraagd: 
 Enige werkervaring in, of kennis 

hebben van dit vak, geldig VCA, 
kunnen samenwerken. 

 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: 62022 



 
 
 
 
 

 
 

 Vacatures  

 

Chauffeur 
Materialen 

WBS3945021  (M/V) 
Een rolsteiger wordt gebruikt door 
voornamelijk schilders en klussers maar 
zeker ook particulieren die zelf 
werkzaamheden aan de buitenkant van 
de woning willen uitvoeren. 
De werkzaamheden vinden hoofdzakelijk 
plaats in de niet-winterse maanden, 
ongeveer van maart tot en met oktober, 
waarbij de nadruk ligt van mei tot en 
met september. Afhankelijk van het 
aantal wisselingen van materiaal gaat 
het om ongeveer 10 uur per week en kan 
redelijk ad hoc zijn. De werknemer dient 
een rijbewijs te hebben en voorkeur van 
eigen auto met trekhaak. De aanhanger 
staat in de opslag en komt in IJmuiden 
te liggen. De regio waarbinnen gereden 
wordt is van IJmuiden tot aan 
Vogelenzang en Hoofddorp. 
Betrouwbaar, eventueel met een 
beperking,  zelfstandig kunnen werken 
en service gericht zijn steekwoorden. 
Werknemer werkt alleen waarbij ik af en 
toe kan bijspringen. 
 
Het betreft een oproepcontract 
dienstverband voor -10 uur per week.  
Plaats: BLOEMENDAAL 
 
Gevraagd: 
 Havo/vwo   
 Taalvaardigheid: 

Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs: BE (eis) 
 
 
 
 

Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
sabine.weustink@uwv.nl  
Vacaturenummer: 3945021 
 
 

Onderhouds-
medewerker 
gebouw 

WBS4200521  (M/V) 
Voor diverse werkgevers in de regio 
worden onderhoudsmonteurs en 
onderhoudsinstallateurs gezocht. Beschik 
je over mechanische, elektrotechnische 
kennis? Of, heb je ervaring als conciërge, 
dan komen we graag met je in contact 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 24-32 uur per week. 
Salariëring op basis van ervaring en 
leeftijd 
Plaats: Noord-Holland 
 
Gevraagd: 
 Mbo-1   
 - allround inzetbaar;- pro-actief- type 

handige jongen- representatief en - 
communicatief vaardig. 

 Taalvaardigheid: 
Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs:  (n.v.t.) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
marjolein.veeinga@uwv.nl  
Vacaturenummer: 4200521 

 

Jr. 
Projectmanager 
(bouw) 

WBS4303921  (M/V) 
Als junior projectmanager werk je mee 
op de bruisende afdeling 
projectontwikkeling Samen met de 
project-/procesmanager geef je 
ondersteuning aan de 
projectontwikkelaars bij het uitvoeren 
van mooie projecten; van de initiatief- 
tot en met de realisatiefase. 
De manier van werken binnen deze 
organisatie vraagt om een flexibele, 
stressbestendige én gedreven persoon 
die bereid is nagenoeg alles wat op zijn 
pad komt op te pakken. Daarnaast heeft 
hij/zij goede communicatieve 
vaardigheden en kan goed samenwerken 
in een team.Jouw taken bestaan uit:- 
Ondersteunen van de ontwikkelaars bij 
verslaglegging en communicatie;- 
Offerteaanvragen, offertevergelijkingen, 
opdrachtverstrekkingen architect, 
constructeur en overige adviseurs in 
opdracht van de projectontwikkelaar;- 
Ondersteuning bij ruimtelijke 
ordeningsprocedure en aanvraag 
omgevingsvergunningen en de daarvoor 
benodigde onderzoeken;- Het 
voorbereiden/opstellen van 
Stichtingskostenramingen, 
haalbaarheidsonderzoeken van diverse 
locaties en onder begeleiding van 
projectontwikkelaar of project-
/procesmanager;- Administratie ten 
behoeve van kostenbewaking in overleg 
met betreffende projectontwikkelaar;- 
Het bijhouden van prijsontwikkelingen 
(nacalculatie) o.b.v. gerealiseerde 
projecten;- Het opstellen van 
(ontwikkel)planningen;- Het begeleiden 

van selectieprocedures of ondersteunen 
van de ontwikkelaar en project-
/procesmanager bij tenders;- Het 
desgewenst ondersteunen bij 
(verkoop)evenementen, organiseren van 
buurtbijeenkomsten, inspraakavonden, 
overleg en afstemming met de buurt en 
direct omwonenden van de projecten;- 
Assisteren bij het (laten) maken van de 
verkoopdocumentatie van de eigen 
projecten in overleg met 
verkoopafdeling;Het assisteren bij het 
laten opstellen (i.o.m. notaris) en 
controleren van koopcontracten, 
splitsingsstukken, 
aannemingsovereenkomst enzovoorts. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 32-38 uur per week. 
Goed salaris met bovengemiddelde 
secundaire arbeidsvoorwaarden (CAO 
Bouw).Afwisselende, uitdagende 
projecten;Met een kleine groep 
enthousiaste, professionele mensen aan 
grote projecten werken; 
Plaats: HEEMSTEDE 
 
Gevraagd: 
 Mbo-4   
 Je hebt een afgeronde mbo/hbo 

opleiding projectmanagement of 
vastgoed;Je bent secuur, 
vasthoudend, oplossingsgericht en 
neemt initiatief.Je bewaakt het 
overzicht, denkt out of the box en 
vindt het leuk om interne en externe 
contacten te onderhouden en te 
leggen.Je bent administratief sterk. 

 Taalvaardigheid: 
Nederlands 
Mondeling: Uitstekend 
Schriftelijk: Uitstekend 

 Rijbewijs:  (n.v.t.) 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 Vacatures  

Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
marjolein.veeinga@uwv.nl 
Vacaturenummer: 4303921 
 
 

Allround 
onderhoudmdw.
vastgoed 

WBS4620521  (M/V) 
Als allround vakman voor dit 
vastgoedonderhoudsbedrijf werk jij 
voornamelijk bij de mensen thuis. Er is 
geen klusje dat jij niet aan kunt. Heb je 
een brede ervaring? En, wil je aan de 
slag bij bijvoorbeeld een 
woningcorporatie? Dan zien we je reactie 
tegemoet. 
Jij ontvangt een werkopdracht en gaat 
naar de opdrachtgever toe. Je beslist 
samen met de bewoner hoe jij jouw 
werkzaamheden gaat aanpakken. Jij 
verricht al het kleinschalige timmerwerk, 
schilderwerk, metselwerk, tegel- en 
stucwerk, elektro- en loodgieterswerk. Je 
bent een echte allrounder. Ben je niet 
zo’n allrounder maar wil je wel graag 
leren? Dan zijn er heel veel 
mogelijkheden!Waar ga je aan de 
slag?Samen met haar opdrachtgevers 
maken zij de bebouwde omgeving 
mooier, leefbaarder en duurzamer. Er is 
in dit vastgoedonderhoudsbedrijf alle 
ruimte om door te groeien, jezelf te 
ontwikkelen en zelfs zonder ervaring aan 
de slag te gaan. Hun kernwaarden zijn: 
plezier, loyaliteit, vindingrijkheid, 
verbintenis en betrokkenheid. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 24-38 uur per week. 

Salaris op basis van leeftijd en 
ervaring.Eigen bus met materiaal en 
gereedschap.Mogelijkheden om snel in 
vast dienstverband te starten. 
Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 Basisonderwijs   
 - enige ervaring als schilder, 

timmerman, stucadoor of loodgieter;- 
je houdt van mensencntact. 

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

 Rijbewijs:  (n.v.t.) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
marjolein.veeinga@uwv.nl 
Vacaturenummer: 4620521 

 

Machinaal 
houtbewerker 

WBS4924421  (M/V) 
Als machinaal houtbewerker ben je 
verantwoordelijk voor het bedienen van 
de zaag- en kantenlijmer binnen een 
vooruitstrevend bedrijf in Haarlem. Heb 
je ervaring? Of, wil je het vak leren? 
Neem dan contact op. 
Op de afdeling wordt voornamelijk 
gewerkt met een CNC-opdeelzaag, een 
CNC-gestuurde boor-freesmachine, een 
kanten-aan-lijmmachine en diverse 
machines voor het verwerken van 
massief hout. Met jouw collega’s in de 
machinale verwerk je voor alle 
interieurbouwprojecten het materiaal, 
waarna de meubelmakers aan de slag 
kunnen met het daadwerkelijk bouwen 
van het meubel. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 32-38 uur per week. 
Een goed salaris dat aansluit bij jouw 
kennis, ervaring en achtergrond. 
Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 Mbo-2   
 Taalvaardigheid: 

Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs:  (n.v.t.) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
marjolein.veeinga@uwv.nl 
Vacaturenummer: 4924421 

 

Facilitair 
medewerker 

WBS4968421  (M/V) 
Voor de onderhoud van onze gebouwen 
op de locatie Schiphol zoeken wij 
facilitair medewerkers. van schoonmaak 
tot klein onderhoud. Jij rolt je mouwen 
op en pakt klussen op om onze 
gebruikers tevreden te houden. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 38-38 uur per week. 
Salariëring op basis van leeftijd en 
ervaring 
Plaats: AMSTERDAM 
 
Gevraagd: 
 Basisonderwijs   
 Taalvaardigheid: 

Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs: B (wens) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
marjolein.veeinga@uwv.nl 
Vacaturenummer: 4968421 



 
 
 
 
 

 
 

 Vacatures  

 

(Junior) 
Recruiter 

WBS5009621  (M/V) 
Wil jij je eerste stappen zetten in de 
recruitment en ben je geïnteresseerd om 
alle facetten van het vak te leren? Dan 
past deze baan helemaal bij jou! Bij deze 
werkgever kun je aan de slag voor de 
verschillende divisies: van 
gebouwbeheer, makelaardij tot taxaties. 
Als recruiter zorg je dat de juiste 
kandidaat op de juiste plek terecht komt. 
Hoe ga je dat doen? Door het schrijven 
van leuke en pakkende vacatureteksten, 
zodat het duidelijk is naar wie wij opzoek 
zijn. Vervolgens ga je niet wachten tot 
iemand reageert maar neemt het 
initiatief om zelf op LinkedIn te werven 
voor de perfecte kandidaat. Je opereert 
in verschillende branches hierdoor is je 
werk heel divers en uitdagend.Heb je 
nog geen ervaring? Dat is geen 
probleem, wij leren je alles. Denk hierbij 
aan personeel werven, vacature teksten 
schrijven en een gezellige banenbeurs 
bezoeken. Vind je het leuk om borrels te 
organiseren voor eventuele nieuwe 
kandidaten? Dan past deze functie 
perfect bij jou. Je krijgt de ruimte om je 
eigen ideeën uit te voeren. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 32-40 uur per week. 
Reiskostenvergoeding, budget voor 
persoonlijke ontwikkeling, 27 vrije dagen 
op fulltime basis. 
Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 Hbo/bachelor   
 - je hebt een commerciële drive;- je 

bent communicatief vaardig;- je 

beschikt over hbo werk- en 
denkniveau. 

 Taalvaardigheid: 
Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs:  (n.v.t.) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
marjolein.veeinga@uwv.nl 
Vacaturenummer: 5009621 
 
 

Allround 
montage-
monteur 

WBS5083321  (M/V) 
Ben jij een allround monteur? Wil jij 
design interieur maken, plaatsen en 
afmonteren bij onze klanten? Dan komen 
we graag met je in gesprek. 
Wij ontwerpen en produceren op 
ambachtelijke wijze design interieur van 
staal, aluminium, hout en kunststof zoals 
deuren, terrasoverkappingen, serres, 
overkappingen en meer. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 24-38 uur per week. 
Salariëring volgens CAO 
metaalbewerkingsbedrijf. 
Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 Mbo-2, Techniek en productie , Bouw  
 - technische affiniteit- fysiek fit- 

nauwkeurig en pro-actief. 
 Taalvaardigheid: 

Nederlands 
Mondeling: Goed 
Schriftelijk: Redelijk 

 Rijbewijs: B (eis) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
marjolein.veeinga@uwv.nl 
Vacaturenummer: 5083321 
 
 

Schoonmaker 
bouwkeet 
Westpoort 

WBS5091521  (M/V) 
Voor in de bouwkeet/projectkantoor van 
een bouwproject in het Westelijk 
havengebied van Amsterdam. zoeken wij 
een medewerker die hier de boel schoon 
en op orde houdt. Bereikbaar met OV 
maar nog makkelijker met eigen vervoer. 
Wat ga je doen?Schoonhouden van de 
bouwkeet, toilettent, werkplekken en de 
entree;Andere lichte voorkomende 
werkzaamheden in opdracht van de 
projectleider;Eventueel verzorgen van de 
lunch, koffie en thee;Bijhouden voorraad 
schoonmaakmiddelen/lunch 
benodigdheden/koffie en thee; 
 
Het betreft een voor de duur van het 
project dienstverband voor 10-10 uur per 
week. Een contract voor bepaalde tijd, 
duur van het project; 
Reiskostenvergoeding; Salaris volgens 
CAO. Indeling werkuren in overleg met 
de projectleider. 
Plaats: AMSTERDAM 
 
Gevraagd: 
 Basisonderwijs   
 Je hebt er zin in om binnen de 

verwachtingen van dit werk zelf de 
regie te hebben. Je vind het leuk om 

ook een praatje met je collega's te 
maken. 

 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: 5091521 



 
 
 
 
 

 
 

 Vacatures  

 

Communicatie 
Medewerker 

WBS5188621  (M/V) 
In deze dynamische omgeving van 
Vastgoed en Bouw, ga je in 
samenwerking projecten oppakken en 
communicatiemiddelen produceren. Van 
het schrijven en redigeren van teksten 
en nieuwsbrieven tot het opzetten en 
beheren van corporate websites en 
content voor de diverse social media. 
Opzetten van bedrijfspresentaties. 
Websites voorzien van de juiste en 
actuele informatie en beheer van social 
media (waaronder ook 
arbeidsmarktcommunicatie). 
Voorbereiden van 
informatiebijeenkomsten, 
buurtparticipatie en verzorgen van 
informatievoorziening richting 
buurtbewoners. Bewaken, beheren en 
optimaliseren van de huisstijl. 
Voorbereiden en begeleiden van 
communicatie met kopers en makelaar 
via Klantportaal. Meewerken aan 
Tendertrajecten (informatie verzamelen, 
teksten schrijven, lay-out en vormgeving 
verzorgen). Opzetten en beheren van 
product- en procesuitleg voor klanten 
Beheren van de FAQ voor klanten. Het 
bijhouden van trends en ontwikkelingen 
op het gebied van woonvormen, 
leefomgevingen, ontwikkelconcepten 
(bijvoorbeeld duurzaamheid) etc. Wij 
bieden een afwisselende functie in een 
dynamische omgeving, waarbij 
samenwerking en collegialiteit van 
belang is. Er is veel ruimte voor eigen 
initiatief en verantwoordelijkheid. Naast 
een unieke, informele werksfeer bieden 
wij je voldoende ruimte om je persoonlijk 
te ontwikkelen. Naast een passend 

salaris biedt de werkgever een pakket 
met uitstekende arbeidsvoorwaarden. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 32-40 uur per week. 
Conform opleiding en werkervaring. 
Plaats: HEEMSTEDE 
 
Gevraagd: 
 Hbo/bachelor, Taal, media en 

communicatie , Communicatie  
 - Recent Hbo-opleiding op het gebied 

van Communicatie afgerond (of 
studeert binnenkort af).- 
Aantoonbare interesse en affiniteit 
met digitale content (kennis van 
WordPress, Mailchimp, Drupal, 
Photoshop). - Affiniteit met 
Bouw/Vastgoed.- Creatief.- 
Gemotiveerd, pro-actief.- 
Meedenkend. 

 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: 5188621 

  



 
 
 
 
 

 
 

 Vacatures  

Detailhandel 

Verkoop-
medewerker 

WBS18022  (M/V) 
Ben jij een ijverige teamspeler met een 
klantvriendelijke houding? Vind je het 
leuk om meer te leren over de winkel 
dassortiment en ben je flexibel 
inzetbaar? 
 
Het betreft een vast dienstverband voor 
10-24 uur per week. Salaris conform 
CAO Retail. 
Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 Mbo-2, Handel en administratie , 

Handel  
 Ze jij deze flexibele baan wel zitten 

en ben je klaar om de mouwen op te 
stropen? Stuur dan je cv en 
motivatiebrief in via onderstaande 
button. De winkel zo snel mogelijk 
contact met je op. Heb je vragen 
over deze vacature? 

 Taalvaardigheid: 
Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs:  (n.v.t.) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
jip.smits@uwv.nl  
Vacaturenummer: 18022 

 

Medewerker 
Sales Keukens 

WBS18522  (M/V) 
Als verkoopmedewerker keukens 
adviseer je onze klanten op een 
deskundige en eerlijke manier en help je 
hen bij het realiseren van een 
droomkeuken. 
 
Het betreft een vast dienstverband voor -
24 uur per week. Salaris conform IKEA 
cao Reiskosten conform cao 
Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 Mbo-3, Handel en administratie , 

Handel  
 • Je bent klantgericht en doet er alles 

aan om de beste klantervaring te 
garanderen;• Je bent commercieel en 
dit laat je zien in de keuzes die je 
maakt/bespreekt met de klant;• Je 
vindt het een uitdaging om altijd de 
beste oplossing voor de klant te 
vinden, ook als de ruimte beperkt is; 

 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:  
jip.smits@uwv.nl  
Vacaturenummer: 18522 

 

Verkoop-
medewerker 

WBS18722  (M/V) 
Als Verkoopmedewerker ben je het 
visitekaartje . Je zorgt, samen met je 
collega’s, voor een filiaal waar onze 
klanten graag terugkomen. Je bent bij 
alle werkzaamheden betrokken, van het 
helpen van de klant tot het vullen van de 
vakken en van kassa draaien tot 
schoonmaken. Kortom afwisselend werk. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 13-24 uur per week. 
Een baan met flexibele werktijden voor 
13-24 uur per week, tegen een 
aantrekkelijk 
arbeidsvoorwaardenpakket.(oa 
kortingkaart) Werkdagen zijn ma en 
do/vrij (weekend in principe vrij) 
Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 Vmbo, Handel en administratie , 

Handel  
 Je bent een enthousiaste en flexibele 

Verkoper die graag ervaring wil 
opdoen in de detailhandel of al 
winkelervaring heeft. Je vindt het 
leuk om een klant zo goed mogelijk 
te helpen en weet samen met je 
collega’s een goed resultaat neer te 
zetten. 

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

 Rijbewijs:  (n.v.t.) 
 
 
 
 

Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
jip.smits@uwv.nl  
Vacaturenummer: 18722 



 
 
 
 
 

 
 

 Vacatures  

 

Meubelverkoper 

WBS19022  (M/V) 
Verkoopt artikelen voor woninginrichting 
in een winkel of op een afdeling in een 
winkel. Begeleidt winkelpersoneel. 
 
Het betreft een vast dienstverband voor 
32-40 uur per week. Salaris afhankelijk 
van leeftijd en ervaring 
Plaats: CRUQUIUS 
 
Gevraagd: 
 Mbo-3, Handel en administratie , 

Handel  
 EnthousiastFlexibelStapt graag op 

mensen afAffiniteit met 
winkel/producten 

 Taalvaardigheid: 
Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs:  (n.v.t.) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
jip.smits@uwv.nl  
Vacaturenummer: 19022 

 

Verkoop-
medewerker 

WBS19122  (M/V) 
Heb jij passie voor mode, beschik je over 
verantwoordelijkheidsgevoel en zorg je 
ervoor dat de klant altijd met een 
tevreden gevoel de winkel verlaat? 
 
Het betreft een vast dienstverband voor 
10-12 uur per week. Salaris conform 
CAO Min-Max contract 
Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 Mbo-3, Handel en administratie , 

Handel  
 Je bent gastheer of -vrouw van onze 

store en door jouw persoonlijke 
benadering en open houding zorg jij 
voor klantenbinding. Je hebt een 
commerciële instelling en bent eerlijk 
en kritisch waar nodig. Je neemt een 
proactieve en besluitvaardige houding 
aan en durft out-of-the-box te 
denken. 

 Taalvaardigheid: 
Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs:  (n.v.t.) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
jip.smits@uwv.nl  
Vacaturenummer: 19122 

 

Medewerker 
tankstation 

WBS19422  (M/V) 
Total Nederland N.V., waarvan Servauto 
een 100% dochteronderneming is, is een 
multinational met ruim 100.000 
werknemers en bedrijven in meer dan 
130 landen. Samen met haar dochter- en 
zusterondernemingen, is Total de vierde 
olie- en gasmaatschappij ter wereld. 
 
Het betreft een vast dienstverband voor 
14-16 uur per week. Een afwisselende 
baan met flexibele werktijden. Onze 
diensten zijn overdag, in het weekend en 
’s nachts. Dus goed te combineren met 
een opleiding of gezin Een werkomgeving 
waar je jouw commerciële vaardigheden 
kunt ontwikkelen. 
Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 Mbo-3, Handel en administratie , 

Handel  
 In ieder geval een flinke dosis 

enthousiasmeNatuurlijk ben je 
communicatief en sociaal sterkJe hebt 
een gastgerichte en collegiale 
houdingCommercieel talent, voor het 
bedenken van leuke lokale acties en 
het verkopen van promotieartikelenJe 
beheerst de Nederlandse 
taalRijbewijs B , auto 

 Taalvaardigheid: 
Mondeling:  
Schriftelijk:  

 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
jip.smits@uwv.nl  
Vacaturenummer: 19422 

 

Verkoop-
medewerker 

WBS19522  (M/V) 
In de ogen van onze klanten 
vertegenwoordig jij onze merk! Je bent 
vriendelijk, stijlvol en werkt graag met 
mensen. Je maakt een groot verschil in 
de winkel. Geweldige klantenservice en 
stijladvies geven, houdt je de hele dag 
actief. 
 
Het betreft een vast dienstverband voor 
10-20 uur per week. Betreft een parttime 
dienstverband Salaris conform CAO 
detailhandel 
Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 Mbo-2, Handel en administratie , 

Handel  
 Je flexibel inzetbaar bent op de 

koopavond en een dag in het 
weekend.Je een teamspeler bent en, 
hoe cliché het ook klinkt, het fijn 
vindt om in een team samen te 
werken.Je een echte 
ondernemersgeest hebt en handig 
weet in te spelen op verschillende 
(verkoop)situaties. 

 Taalvaardigheid: 
Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs:  (n.v.t.) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
jip.smits@uwv.nl  
Vacaturenummer: 19522 



 
 
 
 
 

 
 

 Vacatures  

 

Support Team 
medewerker 
(24 uur) 

WBS19922  (M/V) 
Doe jij er altijd alles aan om de 
winkelervaring van de klant zo goed 
mogelijk te laten verlopen en krijg jij hier 
zelf ook een glimlach op je gezicht van? 
Heb jij een grote passie voor klanten en 
ben je oplossingsgericht ingesteld? 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 24-33 uur per week. 
Salaris conform IKEA CAO 
Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 Mbo-2, Handel en administratie , 

Handel  
 -Je hebt lef, durft out of the box te 

denken -Je hebt een goede kennis 
van Excel en bent analytisch 
ingesteld-Je beschikt over 
uitstekende communicatieve 
vaardigheden die je telefonisch goed 
kan inzetten 

 Taalvaardigheid: 
Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs:  (n.v.t.) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
jip.smits@uwv.nl  
Vacaturenummer: 19922 

 

Verkoop-
medewerker 
kookgerei 

WBS20822  (M/V) 
Bij Le Creuset zijn traditie en innovatie 
sinds 1925 onlosmakelijk met elkaar 
verbonden bij de ontwikkeling en 
productie van hoogwaardige 
keukenaccessoires. Wij zijn marktleider 
op het gebied van gietijzeren kookgerei. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 16-24 uur per week. 
Standplaats Vacature- Outlet Center 
Halfweg Een passend salaris op basis van 
leeftijd en ervaring. 
Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 Mbo-2, Handel en administratie , 

Handel  
 •MBO werk- en denkniveau•Kennis 

Microsoft Office•Nederlands en Engels 
in woord en geschrift. 

 Taalvaardigheid: 
Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs:  (n.v.t.) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
jip.smits@uwv.nl  
Vacaturenummer: 20822 

 

Verkoper 
telefoonwinkel 

WBS35922  (M/V) 
Verkoopt telecomartikelen in een winkel 
of op een afdeling in een winkel. 
Begeleidt winkelpersoneel. Voorbeelden 
van werkzaamheden: informeert en 
adviseert klanten, verkoopt artikelen, 
rekent af, behandelt klachten, instrueert 
en begeleidt winkelpersoneel, bedenkt 
plannen en acties om de verkoop te 
bevorderen, coördineert en registreert de 
ontvangst en opslag van goederen, 
controleert winkelvoorraden, maakt de 
kas op, presenteert de artikelen en houdt 
de vraag naar artikelen in de gaten. 
 
Het betreft een vast dienstverband voor 
24-40 uur per week. Salaris in overleg 
Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 Mbo-3, Handel en administratie , 

Handel  
 Sales 

gedrevenBehulpzaamKlantvriendelijk
Analytisch 

 Taalvaardigheid: 
Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs:  (n.v.t.) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
jip.smits@uwv.nl  
Vacaturenummer: 35922 

 

Winkel /  
kassa-
medewerker 

WBS647621  (M/V) 
Je hebt aandacht voor de producten die 
je langs de scanner haalt. Dan zie je 
vanuit je ooghoek dat er meer dan drie 
klanten in de rij staan. Je roept er 
meteen een collega bij om een extra 
kassa te openen. En bij het afrekenen 
ben je net zo precies als tijdens het 
scannen van de producten. 
 
Het betreft een vast dienstverband voor 
10-30 uur per week. Salaris obv 
opleiding en ervaring 
Plaats: VELSEN-NOORD 
 
Gevraagd: 
 Vmbo   
 Enthousiasme, goede werkhouding, 

collegiaal en klantvriendelijk. 
 Taalvaardigheid: 

Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs:  (n.v.t.) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
inge.kuijper@uwv.nl  
Vacaturenummer: 647621 



 
 
 
 
 

 
 

 Vacatures  

 

Verkoop-
medewerker 

WBS3568821  (M/V) 
Je bent een enthousiaste en flexibele 
Verkoper die graag ervaring wil opdoen 
in de detailhandel of al winkelervaring 
heeft. Je vindt het leuk om een klant zo 
goed mogelijk te helpen en weet samen 
met je collega’s een goed resultaat neer 
te zetten. 
Als Verkoopmedewerker ben je het 
visitekaartje van de winkel. Je zorgt, 
samen met je collega’s, voor een filiaal 
waar onze klanten graag terugkomen. Je 
bent bij alle werkzaamheden betrokken, 
van het helpen van de klant tot het 
vullen van de vakken en van kassa 
draaien tot schoonmaken. Kortom 
afwisselend werk, waarbij je geen 
moment stil zit. 
 
Het betreft een vast dienstverband voor 
13-24 uur per week. Salaris obv 
opleiding en ervaring 
Plaats: BEVERWIJK 
 
Gevraagd: 
 Basisonderwijs   
 enthousiast zijn en graag willen 

werken 
 Taalvaardigheid: 

Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs:  (n.v.t.) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
inge.kuijper@uwv.nl  
Vacaturenummer: 3568821 

 

Winkel-
medewerker 

WBS3673221  (M/V) 
We zijn op zoek naar verschillende 
medewerkers, een verkoper vlees, 
verkoper vis en kassa medewerkers. 
Klantvriendelijkheid staat bij deze winkel 
hoog in het vaandel, er zijn volop 
doorgroeimogelijkheden. Flexibiliteit 
wordt van je verwacht in zowel 
werktijden als dagen. 
Als vakmedewerker ken jij de producten 
waarmee je werkt. Je beantwoordt met 
plezier de vragen van klanten, geeft 
advies en vertelt het verhaal hierachter. 
Meedenken doe je met liefde. Bovendien 
zet je graag een stap extra om klanten 
een goede oplossing te bieden. Je snapt 
dat de presentatie van producten 
belangrijk is. Als vakmedewerker leer je 
ontzettend veel en heb je veel 
mogelijkheden om door te groeien.Wat 
ga je doen?Jij voert met passie voor 
onze producten het vlekkenplan uit en 
zorgt zo voor een aantrekkelijke 
presentatie van de afdeling. Je adviseert 
klanten en leert hierbij zelf ook steeds 
meer over ons mooie assortiment. Door 
producten te combineren verras je 
klanten met oplossingen die hun 
verwachtingen overtreffen. Je bewaakt 
continu de kwaliteit van producten en de 
uitstraling van de afdeling. Met jouw 
gastvrije houding verover jij het hart van 
klanten. Hierbij voel je precies aan 
wanneer zij advies willen en wanneer 
niet. 
 
Het betreft een vast dienstverband voor 
20-40 uur per week. Salaris obv 
opleiding en ervaring 
Plaats: BEVERWIJK 
 

Gevraagd: 
 Basisonderwijs   
 Flexibel en enthousiast zijn. 
 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:  
inge.kuijper@uwv.nl  
Vacaturenummer: 3673221 
 
 

Allround 
Magazijn-
medewerker 

WBS4231121  (M/V) 
Wat ga jij doen?Vanuit het Magazijn in 
Beverwijk leveren zij alle producten aan 
hun winkels en aan hun klanten die via 
onze webshop een bestelling plaatsen. Je 
bent verantwoordelijk voor het gereed 
maken / orderpicken van de goederen. 
Je werkt ochtend 05.45 - 14.45 of 14.45 
- 23.15 in overleg. 
Je komt te werken op verschillende 
afdelingen binnen dit proces waardoor je 
werk lekker afwisselend blijft. Heb jij je 
plekje helemaal gevonden en doe je je 
werk als magazijnhulp goed? Grote kans 
dat je dan kunt doorgroeien naar 
magazijnmedewerker met vaste uren en 
meer verantwoordelijkheden krijgt. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 32-40 uur per week. 
Salaris obv opleiding en ervaring. 
Plaats: BEVERWIJK 
 

Gevraagd: 
 Mbo-1, Opslag en transport , 

Magazijn, opslag en bezorging  
 Wie ben jij?Wij zoeken een fulltime 

energieke collega met een positieve 
instelling die het prettig vindt om in 
een gezellig team te werken waar er 
ook hard gewerkt wordt. Je hebt 
ervaring als magazijnmedewerker. 

 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:  
inge.kuijper@uwv.nl  
Vacaturenummer: 4231121 



 
 
 
 
 

 
 

 Vacatures  

 

Kok 

WBS4282821  (M/V) 
Bereidt snacks (bijvoorbeeld saté, 
patates frites, kroketten, frikadellen en 
belegde broodjes) en laat die aan de 
kassa afrekenen. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 24-38 uur per week. 
Salaris volgens opleiding en 
werkervaring. Bereid om minimaal 3 
dagen te werken. Werktijden van 14.00 
tot max. 22.00 uur. 
Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 Opleiding kok (mbo2), ervaring in 

een snackbar, bereid om in de 
avonduren te werken en flexibele 
instelling. 

 Taalvaardigheid: 
Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs:  (n.v.t.) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
bob.selier@uwv.nl  
Vacaturenummer: 4282821 

 

Winkel-
medewerker 

WBS4547621  (M/V) 
Wij zoeken per direct nieuwe collega's 
die in een parfumerie met Arabische 
parfums willen werken.Je spreekt de 
klanten aan. Je mixt de parfums 
handmatig voor de klant. Je staat de 
hele dag in een kleine ruimte dus het is 
belangrijk dat je fysiek gezond bent. 
Werktijden: 10:00 - 19:30 uur 
(weekend) 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 27-30 uur per week.  
Plaats: BEVERWIJK 
 
Gevraagd: 
 Vmbo   
 - Je vindt het niet erg om in een 

kleine ruimte/winkel te werken; - 
bent fysiek gezond;- communicatief 
vaardig;- stress bestendig.- 
Arabische sprekend is 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:  
marjolijngras@ijmondwerkt.com  
Vacaturenummer: 4547621 

 

Keuken-
medewerker 

WBS4638421  (M/V) 
Je werkzaamheden zullen o.a. bestaan 
uit: het handmatig en/of machinaal 
snijden van rauwkost en groenten voor 
onze afnemers, het maken van salades 
en het schoonmaken van de keuken 
volgens de richtlijnen van de H.A.C.C.P 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 38-38 uur per week. 
Salariëring volgens CAO groothandel 
groenten en fruit, Aangename 
werkomgeving met leuke collega’s, 26 
vakantiedagen per kalenderjaar, 
Vakantietoeslag 8%, Deelname 
pensioenfonds,Personeelsaankopen 25% 
op groenten en fruit. 
Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 Wij zoeken een gemotiveerde 

stressbestendige kandidaat, een 
harde werk(st)er een teamplayer die 
geen moeite heeft met vroeg opstaan 
om ons te ondersteunen in onze 
moderne productiekeuken. Werken 
op zaterdag vind jij vanzelfsprekend. 

 Taalvaardigheid: 
Nederlands 
Mondeling: Redelijk 
Schriftelijk:  

 Rijbewijs:  (n.v.t.) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
bob.selier@uwv.nl  
Vacaturenummer: 4638421 

 

Medewerker 
supermarkt 

WBS4664521  (M/V) 
Als medewerker vind je het leuk om een 
goede afdeling neer te zetten, zodat alle 
klanten tevreden de winkel verlaten. Je 
bent flexibel en vindt het dan ook geen 
enkel probleem om op verschillende 
afdelingen ingezet te worden. Je bent 
flexibel inzetbaar qua uren en dagen. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 3-20 uur per week. 
Salaris obv leeftijd en ervaring 
Plaats: IJMUIDEN 
 
Gevraagd: 
 Basisonderwijs   
 Minimaal 15 jaar oud en gemotiveerd 

om te werken. 
 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:  
inge.kuijper@uwv.nl  
Vacaturenummer: 4664521 



 
 
 
 
 

 
 

 Vacatures  

 

Verkoop-
medewerker 

WBS4864721  (M/V) 
Je adviseert deskundig onze klanten en 
geeft hen handige tips mee rondom het 
afronden van hun klus. Je staat onze 
klanten servicegericht en opgewekt te 
woord. Wij geven je alle technische 
productkennis en trainingen die je nodig 
hebt; technische kennis is niet nodig, dat 
leren wij je wel. 
Als verkoopmedewerker ben je 
verantwoordelijk voor:Herkennen 
zoekgedrag bij de klant en hierop 
inspelen.Adviseren van klanten over de 
benodigde artikelen voor hun 
klussen.Voorraad bijhouden en 
benodigde artikelen bestellen voor 
klanten.Jouw afdeling netjes 
presenteren, zodat klanten bij jou in de 
bouwmarkt terugkomen.Ervaring in de 
doe-het-zelf branche is handig, maar ook 
als je amper iets weet over 
bouwmaterialen maar wel commercieel 
inzicht en interesse hebt, dan willen we 
graag weten wie jij bent. We staan te 
springen om een verkoopmedewerker 
zoals jij! 
 
Het betreft een vast dienstverband voor 
32-40 uur per week. Veelzijdige functie 
voor 38 uur week, met veel 
zelfstandigheid.Salaris conform CAO 
DHZ. 
Plaats: HEEMSKERK 
 
Gevraagd: 
 Vmbo   
 Enthousiasme Ervaring in het voeren 

van een verkoopgesprek is prettig, 
maar geen must.Klantgerichte 
instelling en bereid om je collega’s 
achter de servicebalie of kassa te 

assisteren.Affiniteit met constructie 
en bouwmaterialen. 

 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:  
inge.kuijper@uwv.nl  
Vacaturenummer: 4864721 
 
 

Medewerker 
supermarkt AH 
Haarlem 

WBS5077221  (M/V) 
Aanvullen van producten in de winkel, na 
geschiktheid meer weerzaamheden 
uitvoeren. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 16-38 uur per week. 
Volgens CAO, in overleg met de 
werkgever. 
Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 Basisonderwijs   
 Enige ervaring met het werken in een 

supermarkt. 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
dennis.dehoop@uwv.nl  
Vacaturenummer: 5077221 

 

Verkoop-
medewerker 
brood 

WBS5103321  (M/V) 
Je bent een echte verkooptopper en bent 
kunt klanten adviseren over onze 
producten.Je bent graag bezig met 
voedingsmiddelen en bakken vind jij te 
gek! 
Je werkt graag in teamverband maar ook 
alleen redt jij je prima en je staat niet 
graag stil.Je kunt meerdere ballen hoog 
houden en houdt altijd het hoofd koel.Er 
zijn doorgroeimogelijkheden en er is een 
uitgebreid intern opleidingsprogramma 
ondersteund door Bakery Institute en 
gecertificeerde opleidingen via de 
Nederlandse Bakkerij academie (NBA) 
zodat je altijd kunt blijven leren! 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 18-32 uur per week. 
Naast een leuke baan tussen onze 
heerlijke producten bieden wij een 
contract voor vanaf 6 uur (in overleg zijn 
er andere mogelijkheden) per week met 
een arbeidsvoorwaardenpakket 
gebaseerd op het CAO bakkersbedrijf. 
Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 Je bent flexibel en ook in het 

weekend werken vind jij geen 
probleem.Je bent een echte 
teamspeler met een proactieve 
houding.Werken op zaterdag of 
zondag hoort erbij, net als tijdens 
sommige feestdagen zoals 
oudejaarsdag, kerst en Pasen.Je 
werkt netjes en werkt volgens de 
HACCP richtlijnen. 

 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:  
bob.selier@uwv.nl  
Vacaturenummer: 5103321 



 
 
 
 
 

 
 

 Vacatures  

Groothandel 

Medewerker 
Logistiek 19 uur 

WBS13322  (M/V) 
De winkel moet wel perfect bevoorraad 
zijn. Dat kan jouw uitdaging worden. 
Maar dat is niet alles: je rijdt soms op 
een heftruck, werkt met het IT-systeem 
voor bestellingen en helpt actief mee bij 
het veilig lossen van vrachtauto's. Jij 
zorgt ervoor dat de vakken gevuld zijn. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 24-24 uur per week. 
Er zijn parttime mogelijkheden tussen de 
12 en 24 uur per week. Afhankelijk van 
opleiding en ervaring ontvang je een 
marktconform salaris plus dertiende 
maand. Daarnaast biedt IKEA goede 
overige arbeidsvoorwaarden etc. 
Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 Je hebt een MBO- of VMBO 4-diploma 

op zak. Je bent een fitte teamplayer 
en weet wat hard werken is. 
Werkervaring is prettig, maar niet 
noodzakelijk.Bij voorkeur beschikbaar 
in de ochtenden (6.00 uur tot 10.00 
uur )of de avonduren (tussen 20:00 
en 24:00 uur) 

 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:  
jip.smits@uwv.nl  
Vacaturenummer: 13322 

 

Verkoop-
adviseur 
bouwmarkt 

WBS20622  (M/V) 
Als Verkoopadviseur neem jij de verkoop 
van producten en diensten in de 
vestiging voor je rekening. Je vindt het 
mooi om met klanten over hun projecten 
en bouwtekeningen te praten. Aan de 
hand daarvan geef je advies en 
informatie over de toepassing en 
verwerking van producten. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 38-38 uur per week. 
Salaris volgens CAO. 
Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 Passie en vakmanschap. Daar sta jij 

voor. Jij weet dat verkopen begint 
met meedenken. Je hebt een MBO 
opleiding afgerond, bij voorkeur in 
een commerciële of een bouwkundige 
richting en minimaal 2 jaar ervaring 
in een commerciële functie. 

 Taalvaardigheid: 
Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs:  (n.v.t.) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
inge.kuijper@uwv.nl  
Vacaturenummer: 20622 

 

Kassa-
medewerker 
bouwmarkt 

WBS20722  (M/V) 
Je draagt zorg voor een correcte kassa-
afhandeling, waarbij je de klant op een 
klantvriendelijke en servicegerichte 
manier helpt. Je bent verantwoordelijk 
voor het scannen van alle af te rekenen 
artikelen en bestelde orders of 
bezorgingen. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 14-32 uur per week. 
We bieden goede arbeidsvoorwaarden 
volgens de HIBIN CAO. Je werktijden 
vallen binnen onze ruime openingstijden 
(ma. t/m vr. 7.00 - 18.00 uur en za. 
8.00 - 15.00 uur). 
Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 Je hebt goede contactuele 

eigenschappen. Je bent nauwkeurig, 
representatief en klant - en service 
gericht en je hebt 
verantwoordelijkheidsgevoel en kunt 
prioriteiten stellen. Kennis van 
geautomatiseerde systemen is een 
pré. Werkervaring in een soortgelijke 
functie in de DHZ - of groothandel is 
pré. 

 Taalvaardigheid: 
Mondeling:  
Schriftelijk:  

 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
inge.kuijper@uwv.nl  
Vacaturenummer: 20722 

 

Magazijn-
medewerker 

WBS21722  (M/V) 
Voor verschillende opdrachtgevers in de 
IJmond en omstreken zijn wij opzoek 
naar 
magazijnmedewerkers.Werkzaamheden: 
Orderpicken, laden en lossen, beheren 
van de voorraden in het magazijn en het 
controleren van de kwaliteit van de 
lading. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 38-40 uur per week. 
Starten op uitzendbasis. 
Plaats: IJMUIDEN 
 
Gevraagd: 
 Basisonderwijs   
 Enige ervaring in omschreven 

werkzaamheden wordt gevraagd. Er 
is geen minimale opleiding vereist. 
Wel serieus en secuur kunnen 
werken, van aanpakken weten en 
goed kunnen samenwerken in een 
team. Als je over een heftruck- en/of 
Reachtruck certificaat beschikt zal je 
ook daarop ingezet worden. 

 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: 21722 



 
 
 
 
 

 
 

 Vacatures  

 

Ervaren 
Reachtrucker 
(Westpoort) 

WBS64022  (M/V) 
Voor een leverancier van diverse 
bouwmarktproducten, van 
raamdecoratie, sanitaire artikelen tot 
balken en vloerdelen, zoeken wij ervaren 
en gecertificeerde Reachtruckers. Je 
werkt dagelijks met een groot team om 
in de vraag vanuit ca. 40 landen over 
deze wereld te voorzien. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 32-40 uur per week. 
Starten op uitzendbasis. 
Plaats: AMSTERDAM 
 
Gevraagd: 
 Geldig Reachtruckcertificaat. 

Aantoonbare werkervaring in dit 
beroep. 

 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: 64022 

 

Orderpicker 
(Ploegen-
diensten) 

WBS79522  (M/V) 
Orders verzamelen met behulp van een 
voicepickingsysteem. Via je headset hoor 
je welk product je in het magazijn moet 
pakken en waar dat ligt. Daarna plaats je 
dat product in de juiste rolcontainer. 
De producten die je verzamelt kunnen 2 
tot wel 25 kilo wegen. Omdat producten 
verschillende vormen hebben, zijn er 
richtlijnen voor het stapelen. Samen met 
het magazijnteam controleer je orders, 
signaleer je afwijkingen en los je 
problemen op. Order compleet? Dan zet 
je de rolcontainer bij het laadpunt, zodat 
de bestelling op tijd naar de klant kan 
worden gebracht. Op deze manier draag 
jij bij de tevredenheid van de klanten. 
 
Het betreft een uitzendcontract 
dienstverband voor 38-38 uur per week. 
3-Ploegendienst 6.00-15.00 uur, 11.00- 
20.00 uur en 20.00-05.00 uur. 
Plaats: HOOFDDORP 
 
Gevraagd: 
 Vmbo   
 Je bent enthousiast, gemotiveerd, 

flexibel en betrouwbaar. Vindt het 
niet erg om in ploegendiensten te 
werken. Fysiek in goede conditie en 
gebruikt dit werk om in vorm te 
blijven.Werkt volgens de bedrijfs-, 
milieu-, en kwaliteitsvoorschriften. 

 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: 79522 
 
 

Productie-
medewerker 

WBS3414921  (M/V) 
Jij bent sportief, je voert graag fysieke 
werkzaamheden uit en je bent op zoek 
naar een baan in dagdienst. Daarnaast 
heb je enige ervaring in de logistiek en 
vind je het prima om in een gekoelde 
omgeving te werken. 
Als Logistiek Medewerker Vlees werk je 
in gekoelde magazijnen. Het is hier 
tussen de 0 en 6 graden zodat het vlees 
niet bederft. In jouw nieuwe functie 
draag je zorg voor de inkomende 
vleeswaren. Bij ontvangst controleer je 
de producten op kwaliteit en datum. Is 
alles goed gekeurd? Dan sla je de 
producten op in het Magazijn. Het 
controleren en opslaan van de producten 
gebeurt op een hoog tempo, zodat de 
producten niet te lang buiten de koeling 
staan. Zodra de producten opgeslagen 
zijn scan je alle vleeswaren met de 
handscanner en verwerk je de 
pakbonnen in het systeem. Verder houd 
jij je bezig met het aanvullen van de 
productielijnen en het uitvoeren van 
temperatuurcontroles. Je komt te werken 
bij een vleesverwerkingsbedrijf dat al 
ruim 40 jaar vlees aan grote 
supermarktketens levert. Op de locatie 
waar jij aan de slag gaat worden er 
verschillende vleeswaren verwerkt, 
geportioneerd en bewerkt. De organisatie 
heeft de productie, logistiek en opslag 
zelf in de hand. Hierdoor wordt er alleen 

vlees van de beste kwaliteit geleverd. De 
werknemers worden intern opgeleid en 
krijgen vakgerichte cursussen, zodat 
iedereen zich kan blijven ontwikkelen. 
Vanwege de bereikbaarheid van het pand 
is het noodzakelijk dat je over eigen 
vervoer beschikt. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 20-40 uur per week. 
Conform opleiding en werkervaring. 
Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 Basisonderwijs   
 - Ervaring als productie/ logistiek 

mw.- Beheersing van Nederlands/ en 
of Engels.- Betrouwbaar en een 
aanpakker 

 Taalvaardigheid: 
Mondeling:  
Schriftelijk:  

 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: 3414921 



 
 
 
 
 

 
 

 Vacatures  

 

Telefonist/ 
orderverwerker 

WBS4112921  (M/V) 
Jij zorgt ervoor dat koks telefonisch hun 
bestellingen door kunnen geven, zodat 
zij de volgende dag de beste en lekkerste 
AGF producten op tijd geleverd krijgen. 
Dit zijn jouw verantwoordelijkheden:’s 
avonds van 20.00 – 00.00 uur en op 
sommige dagen tussen 20.30 – 00.30 
uur neem jij de telefoon op.Je verwerkt 
de telefonische, app- en/of email 
bestellingen in het ordersysteem.Je 
verricht licht administratieve of 
huishoudelijke handelingenDe 
aardappelen, groente en fruit branche is 
een afwisselende en dynamische wereld, 
Dat betekent ook dat wij op feestdagen 
werken. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 12-12 uur per week. 
Een goed salaris volgens CAO 
groothandel groenten en fruit, 
Vanzelfsprekend betalen wij alle extra 
gewerkte uren uit, 26 vakantiedagen per 
kalenderjaar (o.b.v. fulltime), 
Vakantietoeslag 8%,25% Korting op je 
aardappelen, groente en fruit 
Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 Je bent nauwkeurig, betrouwbaar en 

vindt afwisselend werk leuk,Je werkt 
graag zelfstandig en bent 
klantgericht,Je bent in de avonden 
beschikbaar voor gemiddeld 12 uur 
per week,Je werkt gemiddeld 2 
zondagen per maand. Zaterdag altijd 
vrij. 

 Taalvaardigheid: 
Nederlands 
Mondeling: Uitstekend 

Schriftelijk: Goed 
 Rijbewijs:  (n.v.t.) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
bob.selier@uwv.nl  
Vacaturenummer: 4112921 
 
 

Industrieel 
schoonmaker 

WBS4316521  (M/V) 
Maakt industriële installaties en ruimten 
in productiebedrijven schoon. 
Voorbeelden van werkzaamheden: 
bereidt de schoonmaak voor door 
beplatingen en machinedelen af te 
nemen of te demonteren, stelt 
schoonmaakapparatuur in, veegt, 
schrobt, spuit en maakt gebruik van 
verschillende schoonmaaktechnieken 
(bijvoorbeeld hoogdrukreiniging). 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 24-40 uur per week. 
– Een boeiende en gevarieerde job bij 
een leuk en groeiend bedrijf.– 
Groeimogelijkheden in andere functies.– 
Geen weekendwerk! We produceren van 
maandag tm vrijdag– Een contract voor 
bepaalde tijd, daarna mogelijk 
verlenging. 
Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 – Je kan en wil werken in een vast 

rooster, part-time of full time(we 
werken dagelijks van 08:00 tot 
16:30)– Je bent flexibel, 
stressbestendig en werkt 
zelfstandig.– Je houdt van afwisseling 
en werkt graag in een team.– Fysiek 

werk schrikt jou niet af en je bent 
hands-on. 

 Taalvaardigheid: 
Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs:  (n.v.t.) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
bob.selier@uwv.nl  
Vacaturenummer: 4316521 
 
 

Huismeester 

WBS4384021  (M/V) 
Als Huismeester beheer je ons 
supervette, industriële kantoorpand aan 
de Hendrik Figeeweg in Haarlem. Je 
zorgt voor een toegankelijke, veilige en 
schone werkomgeving. Je bent in staat 
kleine verstoringen zoals lampen 
vervangen en kleine reparaties te 
verrichten. 
Je vindt het leuk om voor de 
medewerkers op kantoor de rode loper 
uit te leggen. Met je spontaniteit en 
humor ben je een fijne 
collega.Werkzaamheden:Het klaarmaken 
van ruimtes voor vergaderingen en 
evenementen;Facilitaire taken uitvoeren 
zoals klein onderhoud, bestellingen 
opruimen, verstoringen oppakken;Lichte 
schoonmaakwerkzaamheden zoals de 
pantry’s, bureaus en toiletten;Het 
klaarmaken van het kantoor voor de 
werkdag: bijvullen koffie en thee, 
schoonmaak 
koffieapparaten.Aanbod:Gedreven team 
van jonge, ondernemende mensen met 
een sterke visieGoede koffie, originele 
grappen en een informele 

werksfeerVrijdagmiddagborrelSalaris € 
1.500,- tot € 2.000,- o.b.v. 40 uur 
afhankelijk van ervaring;Oproepcontract 
 
Het betreft een oproepcontract 
dienstverband voor 5-15 uur per week. 
Conform opleiding en werkervaring 
Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 Basisonderwijs   
 Beschikbaar tussen 7.00 uur en 9.00 

uur;Stressbestendig;Zelfstandig;Han
ds on;Handig;Durft vragen te 
stellen;Beheerst de Nederlandse en 
Engelse taal;Woonachtig (omgeving) 
Haarlem/Amsterdam/Alkmaar; 

 Taalvaardigheid: 
Mondeling:  
Schriftelijk:  

 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: 4384021 



 
 
 
 
 

 
 

 Vacatures  

 

Junior 
Debiteuren-
beheer 

WBS4384321  (M/V) 
Als Junior Debiteurenbeheerder aka Jr. 
Credit & Debt Consultant houd je je 
bezig met het dagelijkse 
debiteurenbeheer. Je zorgt ervoor dat 
openstaande vorderingen worden geïnd 
in nauwe samenwerking met onze 
klanten en volgens de visie van 
Flexpedia. 
Je maakt de klant blij. Je onderhoudt 
contacten met de klanten, verzorgt de 
updates richting je team en je collega’s 
van de binnendienst. Je controleert 
limietbepalingen, je maakt 
betalingsafspraken met klanten en 
controleert deze en je onderhoudt het 
contact met het incassobureau wanneer 
dat nodig is. Je werkt nauw samen met 
jouw directe collega’s en jullie bepalen 
samen of de informatie die je naar buiten 
stuurt, juist is.Als Jr. Debiteurenbeheer 
aka Jr. Credit & Debt Consultant bij 
Flexpedia kom je te werken in het tofste 
en gezelligste Finance Team van 
Nederland. Vanuit ons supervette 
industriële kantoorpand, de oude 
hijskranenfabriek aan de Hendrik 
Figeeweg, aan het Spaarne, help je mee 
om onze missie te realiseren waardoor 
wij dagelijks onze klanten blij kunnen 
maken. Met je spontaniteit en humor ben 
je een fijne collega en een toffe 
gesprekspartner voor klanten en andere 
relaties.Werkzaamheden:Beheren van 
jouw debiteurenportefeuille zowel 
telefonisch als per e-mailOpenstaande 
vorderingen bewakenBetalingsafspraken 
maken en bijhoudenLimieten 

controlerenJe bereid 
debiteurenrapportages voor 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 32-40 uur per week. 
Conform opleiding en werkervaring 
Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 Mbo-algemeen, Handel en 

administratie , Commerciële 
dienstverlening  

 MBO werk- en denkniveau met een 
vleugje commercieel gevoelLikes to 
talk about “Money, Money & 
Money”StressbestendigHands on, 
leergierig en overtuigendDurft vragen 
te stellenNiet bang om te 
bellenWoonachtig (omgeving) 
Haarlem/Amsterdam/AlkmaarErvarin
g in de uitzend/ payroll is mooi. 

 Taalvaardigheid: 
Nederlands 
Mondeling: Goed 
Schriftelijk: Goed 
Engels 
Goed 
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: 4384321 

 

Inpak-
medewerker 

WBS4468821  (M/V) 
Voor een relatie in Velserbroek zoeken 
we mensen die peulvruchten, zoals 
bruine en witte bonen, grauwe en groene 
erwten, kapucijners en tuinbonen gaan 
inpakken en afwegen in kleinverpakking 
bestemd voor supermarktverkoop.Geen 
zwaar werk, wel doorwerken! 
 
Het betreft een vast dienstverband voor 
40-40 uur per week. Starten op 
uitzendbasis. 
Plaats: VELSERBROEK 
 
Gevraagd: 
 Vmbo   
 Naast Nederlandstaligen kunnen 

Pools- en Engelstaligen hier prima 
terecht. 

 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: 4468821 

 

Manager 
afdeling Orders 
en Services 

WBS4487721  (M/V) 
Als manager afdeling orders- en services 
ligt uw focus op het coördineren van de 
orders- en serviceafdeling en het 
aansturen van het team. 
Een greep uit de taken en 
verantwoordelijkheden voor de functie 
manager afdeling orders- en services:- 
Hij/Zij is verantwoordelijk voor het 
optimaal laten functioneren van het 
gehele proces van orders verwerken en 
reparaties afhandelen;- Het 
professionaliseren van de orders- en 
serviceafdeling in overleg met de 
directie;- Leidinggeven aan de orders- en 
serviceafdeling, circa 4-5 mensen en 
zorgen voor de personeelsplanning- en 
ontwikkeling;- Verbinding maken tussen 
afdeling orders- en services en de 
assemblage- en reparaties afdeling om 
zo een optimale samenwerking te 
creëren; - Zorgdragen voor een goede 
logistieke afhandeling van orders en 
reparaties;- Afhandelen van klachten en 
klanten;- Deelnemen aan gewenste 
overleggen in belang van de 
kwaliteitsbewaking;- Contracten met 
leveranciers verwerken, laten tekenen 
door directie, versturen en 
archiveren;Tijdens een gedegen 
inwerkperiode leert u de werkzaamheden 
op de afdeling van A tot Z kennen om 
zelf de werkzaamheden uit te kunnen 
voeren en het team de juiste aansturing 
te geven.- Woonachtig in omgeving 
Haarlem; - 32/ 40 uur per week 
beschikbaar; - Beschikt over minimaal 2 
jaar relevante, recente en soortgelijke 
werkervaring als leidinggevende; - 



 
 
 
 
 

 
 

 Vacatures  

Ervaring met klantenservice en een 
servicegerichte instelling;- Minimaal HBO 
werk- en -denkniveau; richting 
administratie, orderverwerking of 
binnendienst;- Presteert goed onder druk 
maar wel georganiseerd;- Uitstekende 
beheersing van Windows, Microsoft 
Office en andere computersoftware;- 
Team player.- Zelfstandigheid, 
stressbestendig, resultaat- en 
probleemoplossend gericht;- Beschikt 
over managementcapaciteiten;- 
Beheersing van de Nederlandse en 
Engelse taal (in woord en geschrift);- 
Beheersing van de Duitse taal is een pré. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 40-40 uur per week. 
- Een jaarcontract met uitzicht op een 
vast dienstverband;- Een uitdagende 
baan in een informele werkomgeving 
waar ruimte is voor investeringen, 
nieuwe technieken met opleidings- en 
doorgroeikansen. 
Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 Mbo-4, Handel en administratie , 

Administratie  
 Zie boven, past niet in dit kader 
 Taalvaardigheid: 

Duits 
Mondeling: Goed 
Schriftelijk: Goed 
Nederlands 
Uitstekend 
Uitstekend 
Engels 
Goed 
Goed 

 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: 4487721 
 
 

Administratief 
medewerker 

WBS4548021  (M/V) 
Voor een groothandel in buitenlandse 
producten zijn wij op zoek naar een 
administratieve kracht.  Taken:Het 
verwerken van orders en boekingen, 
contact met klanten, leveranciers, het 
beantwoorden van vragen en oplossen 
van problemen, diverse adhoc 
werkzaamheden. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 16-24 uur per week.  
Plaats: HALFWEG 
 
Gevraagd: 
 Mbo-2   
 - Je spreekt en schrijft Engels;- Je 

hebt ervaring met het verkopen van 
producten.- Je bent in het bezit van 
een rijbewijs B. 

 Taalvaardigheid: 
Engels 
Mondeling: Goed 
Schriftelijk: Goed 
Nederlands 
Uitstekend 
Uitstekend 

 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
marjolijngras@ijmondwerkt.com  
Vacaturenummer: 4548021 

 

Marketing-
specialist 

WBS4729321  (M/V) 
Wij zijn voor ons team op zoek naar een 
creatieve online marketing medewerker 
die affiniteit heeft met het maken van 
content en het bereiken van 
doelgroepen. Iemand met een creatieve 
geest, tekstueel vaardig, die verhalen 
kan vertellen en die nauwkeurig te werk 
gaat. 
Als marketing en 
communicatiemedewerker hou jij je 
dagelijks bezig met het produceren van 
originele content voor o.a. social media, 
nieuwsbrieven en de website. Daarnaast 
ondersteun je bij de ontwikkeling en 
uitwerking van creatieve concepten, 
online strategieën en andere 
marketingwerkzaamheden. Je levert 
dagelijks een bijdragen aan het 
uitbouwen van Bobplaza als merk en je 
wil graag een verschil maken. De 
werkzaamheden verricht je vanuit een 
klein dynamisch marketingteam waarin 
je veel verantwoordelijkheid krijgt.Wie 
zoeken wij?•Je bent 3 dagen per week 
beschikbaar (24 uur per week).•Je hebt 
uitstekende kennis van de Nederlandse 
taal.•Je hebt minimaal een afgeronde 
HBO opleiding in de richting Marketing of 
Communicatie.•Je neemt initiatief en je 
kan zowel zelfstandig als in teamverband 
goed werken.•Je bent op de hoogte van 
de laatste marketingtrends.•Je bent goed 
in het schrijven van creatieve en 
wervende teksten.•Je hebt een oog voor 
sterke en visueel aantrekkelijke 
content.•Je krijgt er een kick van om 
succesvolle campagnes te 
ontwikkelen.•Je bent flexibel en hebt 
geen moeite met ad hoc 
werkzaamheden. 

 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 24-24 uur per week. 
•Een marktconform salaris op basis van 
je vaardigheden en ervaring.•Onbeperkt 
de lekkerste koffie en luxe thee.•Een 
uitdagende baan met veel 
verantwoordelijkheden binnen een 
ambitieuze, groeiende organisatie etc. 
Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 • Je hebt minimaal een afgeronde 

HBO opleiding in de richting 
Marketing of Communicatie.• Je 
neemt initiatief en je kan zowel 
zelfstandig als in teamverband goed 
werken. • Je bent op de hoogte van 
de laatste marketingtrends. • Je bent 
goed in het schrijven van creatieve 
en wervende teksten etc. 

 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:  
bob.selier@uwv.nl  
Vacaturenummer: 4729321 



 
 
 
 
 

 
 

 Vacatures  

 

Magazijn-
medewerker 

WBS4739321  (M/V) 
Op bestelling van de klant verzamelen 
van de juiste consumentenproducten, 
op- en inruimen van geleverde 
producten, bezorgen van bestellingen bij 
afnemers. 
Deze werkzaamheden doe je in 
samenwerking met een team van 6 
mensen. Vanuit IJmuiden bevoorraad je 
schepen met alle producten die zij nodig 
hebben voor levensonderhoud van de 
bemanning en bijvoorbeeld 
schoonhouden van de gebruiksruimtes 
op schepen. Het werkgebied is het 
gehele havengebied aan het 
Noordzeekanaal, soms ook Eemshaven, 
Vlissingen en Den Helder. 
 
Het betreft een vast dienstverband voor 
20-20 uur per week. Starten op tijdelijk 
contract. Eerst inzet op parttimebasis. 
Dit kan uitgroeien later naar een fulltime 
baan. Werktijden tussen 8.00 en 16.30  
Plaats: IJMUIDEN 
 
Gevraagd: 
 Vmbo   
 Rijbewijs B vereist, kunnen rijden 

met een elektrische heftruck, beetje 
Engels kunnen spreken. 

 Taalvaardigheid: 
Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs: B (eis) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
marjolijngras@ijmondwerkt.com  
Vacaturenummer: 4739321 

 

Medewerker 
financiële 
administratie 

WBS4791821  (M/V) 
Zoek jij een functie in een enthousiast en 
dynamisch team? Ga jij accuraat om met 
alle voorkomende administratieve 
werkzaamheden, en vind je het leuk om 
in teamverband te werken en ben je 
proactief? Dan hebben wij voor jou een 
functie als medewerker financiële 
administratie! 
Verwerken van inkoop- en 
kostenfacturen, verkoopfacturen en 
bankafschriften.Debiteuren 
beheer.Voorbereiden (batch)betalingen 
binnenland en betalingen 
buitenland.Verwerken van diverse 
voorraad mutaties.Controle van 
inkooporders, goederenontvangst en 
inkoopfacturen.Voorbereiden van btw-
aangifte.Rapporteren aan het 
management.Ondersteunen bij overige 
administratieve werkzaamheden op de 
financiële administratie 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 24-40 uur per week. 
Onbeperkt de lekkerste koffie en 
thee.Een uitdagende baan met veel 
verantwoordelijkheden binnen een 
ambitieuze, groeiende organisatie.Een 
marktconform salaris op basis van je 
vaardigheden en ervaring. 
Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 Je hebt een financiële opleiding op 

mbo-niveau 4 afgerond.Boekhouden 
kent voor jou geen geheimen.Je bent 
zelfstandig en pakt snel nieuwe taken 

op.Goede basiskennis van Excel.Bij 
voorkeur ben je al bekend met 
Snelstart.Je hebt goede 
communicatieve vaardigheden. 

 Taalvaardigheid: 
Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs:  (n.v.t.) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
bob.selier@uwv.nl  
Vacaturenummer: 4791821 
 
 

Medewerker 
(banket) 
bakkerij 

WBS4908121  (M/V) 
Werkt onder toezicht van een allround 
banketbakker in een banketbakkerij. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 32-38 uur per week. 
Salaris volgens CAO Horeca. 
Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 Gemotiveerd om te willen werken. 

Ervaring in een (banket)bakkerij is 
een pré. 

 Taalvaardigheid: 
Mondeling:  
Schriftelijk:  

 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
bob.selier@uwv.nl  
Vacaturenummer: 4908121 

 

Junior ICT 
support/ 
Logistiek 
medew 

WBS4930321  (M/V) 
Binnen het terrein van onze 
opdrachtgever bestaande uit kantoren, 
fabrieken, havens en werkplaatsen ben 
je verantwoordelijk voor de logistieke 
afhandeling van werkorders. Deze 
werkorders zijn over het algemeen ICT 
gerelateerde producten. (laptop, 
computer etc.) 
In samenwerking met de planning 
worden de werkorders klaargemaakt en 
bij de gebruiker langs gebracht op 
locatie. Tevens worden eventueel oude 
goederen en materialen weer mee retour 
genomen en opgeslagen in één van de 
magazijnen.Je werkt nauw samen met 
de planner en magazijnbeheerder (wiens 
back-up je ook bent).Administratieve 
afhandeling vindt achteraf plaats in de 
systemen van opdrachtgever. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 40-40 uur per week.  
Plaats: BEVERWIJK 
 
Gevraagd: 
 Mbo-3   
 Je hebt een Basiskennis IT, dat wil 

zeggen dat je ICT apparatuur kunt 
aansluiten/loskoppelen en in staat 
bent patchkabels op netwerk aan te 
sluiten.Je bent fysiek sterk en hebt 
geen moeite met tillen, laden- en 
lossen van soms iets zwaardere 
goederen. In het bezit van VCA 

 Taalvaardigheid: 



 
 
 
 
 

 
 

 Vacatures  

Engels 
Mondeling: Goed 
Schriftelijk: Goed 

 Rijbewijs:  (n.v.t.) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
marjolijngras@ijmondwerkt.com  
Vacaturenummer: 4930321 
 
 

Laboratorium-
medewerker 

WBS4983221  (M/V) 
De Laboratorium Medewerker verzorgt 
de kwaliteitscontrole voor 
handelsgoederen entechnische 
ondersteuning van klanten. 
De volgende taken behoren bij de 
functie:Het uitvoeren van 
kwaliteitscontroles;•Het (mede) 
verzorgen van analyse certificaten;•Het 
(mede) onderhouden van product 
specificaties en veiligheidsbladen;•Het 
bijhouden, aanpassen en archiveren van 
product standaarden;•Het technisch 
ondersteunen van sales personen, 
distributeurs en klanten;•Het (mede) 
produceren van cosmetica applicaties 
voor marketing doeleinden;•Het (mede) 
produceren van coating applicaties voor 
marketing doeleinden;•Het (mede) 
produceren van kunststof applicaties 
voor marketing doeleinden;•Het (mede) 
ontwikkelen en analyseren van nieuwe 
producten;•Het coördineren en beheren 
van het ongediertebestrijdingsplan;•Het 
coördineren en beheren van het 
onderhoudsplan voor hulpmiddelen;•Het 
controleren en beheren van het 
schoonmaakplan;  •Het uitvoeren van 
uiteenlopende losse projecten en 

opdrachten; •Opruimen en 
schoonhouden het laboratorium. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 32-38 uur per week. 
Het gaat om een fulltime functie met een 
jaarcontract 
Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 •MBO Chemie werk en denkniveau;•1 

jaar relevante 
werkervaring;•Afleggen Munsell 100 
Hue test met error score < 50;•GMP 
training;•Goede beheersing van de 
Nederlandse en Engelse taal in woord 
en geschrift;•Zelfstandige 
persoonlijkheid. 

 Taalvaardigheid: 
Engels 
Mondeling: Uitstekend 
Schriftelijk: Uitstekend 
Nederlands 
Uitstekend 
Uitstekend 

 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: 4983221 

 

Med. marketing 
en 
communicatie 

WBS5181721  (M/V) 
Als marketing en 
communicatiemedewerker hou jij je 
dagelijks bezig met het produceren van 
originele content (beeld en teksten) die 
passen bij de identiteit van tastea voor 
o.a. social media, de website, 
nieuwsbrieven en blogs. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 24-24 uur per week. 
Een uitdagende baan met passende 
vergoeding, Eigen verantwoordelijkheid 
binnen een dynamische omgeving in een 
snelgroeiende organisatie, Een informele, 
open bedrijfscultuur. Veel ruimte voor 
eigen inbreng en ontwikkeling etc. 
Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 Afgeronde HBO of universitaire 

opleiding in de richting marketing 
en/of communicatie, relevante 
werkervaring, 3 dagen per week 
beschikbaar (24 uur per week) en bij 
voorkeur ervaring met de 
programma’s Adobe Photoshop, 
Microsoft Office en Canva. 

 Taalvaardigheid: 
Engels 
Mondeling: Uitstekend 
Schriftelijk: Uitstekend 
Duits 
Redelijk 
Redelijk 
Frans 
Redelijk 
Redelijk 

 Rijbewijs:  (n.v.t.) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
bob.selier@uwv.nl  
Vacaturenummer: 5181721 



 
 
 
 
 

 
 

 Vacatures  

Horeca 

Medewerker 
restaurant 

WBS18422  (M/V) 
Als medewerker Food help je mee om de 
gerechten te bereiden. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 24-24 uur per week. 
Naast een goed uurloon ontvang je leuke 
extra’s zoals toeslagen in de weekenden 
en avonden die kunnen oplopen tot 
100%, personeelsfeesten, een dertiende 
maand en personeelskorting. Ook bieden 
wij een tegemoetkoming in jouw 
reiskosten. 
Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 Mbo-3, Horeca en huishouding , 

Horeca  
 Je bent vrolijk en krijgt energie van 

werken in een hectische omgeving.Je 
toont initiatief en schakelt makkelijk 
tussen verschillende werkzaamheden. 
Je bent op zoek naar een bijbaan 
voor een langere periode (minimaal 1 
jaar), waarbij je wordt ingezet op 
doordeweekse avonden en 
weekenddagen. 

 Taalvaardigheid: 
Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs:  (n.v.t.) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
jip.smits@uwv.nl  
Vacaturenummer: 18422 

 

Keuken-
medewerker 

WBS62322  (M/V) 
U helpt bij het bereiden van simpele 
gerechten, verrichten snijwerk, zorgen 
voor goede Mise en Place. Aan het eind 
van de dag bent U ook betrokken bij het 
opruimen van de keuken en/of 
wegbrengen van het afval. 
Bij afwezigheid van een afwasser dien je 
ook wel eens de vaatwasser te bedienen. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 24-38 uur per week. 
Salaris volgens CAO Horeca. Uren en 
werkdagen in overleg. 
Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 Horeca-assistent (mbo-1), flexibele 

instelling en ervaring in een keuken is 
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:  
bob.selier@uwv.nl  
Vacaturenummer: 62322 

 

Medewerker 
housekeeping 

WBS63722  (M/V) 
Als medewerker housekeeping zorg je 
voor het verblijfsgereed maken van 
gastenkamers. 
•Opmaken van bedden, verwisselen van 
beddengoed e.d.;·•Schoonmaken van 
inventaris en stofzuigen/dweilen van 
kamers·•Schoonmaken en desinfecteren 
van badkamers en toiletten·•Aanvullen 
verbruiksartikelen·•Afvoeren afval en 
gebruikt serviesgoed. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 24-38 uur per week. 
Salaris volgens CAO Horeca.Uren - en 
werkdagen in overleg.Werktijden tussen 
09.00 en 13.00 uur. 
Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 Ervaring met de werkzaamheden in 

een hotel, flexibele instelling en 
gemotiveerd, 
representatief,opgeruimd en netjes in 
werk en gedrag en spreektaal 
Nederlands of Engels. 

 Taalvaardigheid: 
Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs:  (n.v.t.) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
bob.selier@uwv.nl  
Vacaturenummer: 63722 

 

Medewerker 
bediening 
horeca 

WBS66222  (M/V) 
•Het verwelkomen van de gasten;•Zorg 
dragen van de voorbereiding van het 
restaurant;•Adviseren en opnemen van 
bestellingen;•Fungeren als 
gastvrouw/heer;•Het volgen van 
richtlijnen met betrekking tot veiligheid 
en hygiëne. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 24-38 uur per week. 
Salaris volgens CAO Horeca.Uren- en 
werkdagen in overleg. 
Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 Mbo-1, Horeca en huishouding   
 Representatief, service gericht, 

flexibel en fysiek in staat om de hele 
dag te staan/lopen. 

 Taalvaardigheid: 
Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs:  (n.v.t.) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
bob.selier@uwv.nl  
Vacaturenummer: 66222 



 
 
 
 
 

 
 

 Vacatures  

 

Medewerker 
bediening 

WBS4085921  (M/V) 
Serveert gerechten en dranken aan 
gasten van ons hotel. 
Voorbeelden van werkzaamheden: 
verwelkomt gasten en begeleidt hen naar 
hun tafel, neemt bestellingen op, 
adviseert gasten bij het bestellen,, ruimt 
tafels af, maakt het buffet schoon, ruimt 
het restaurant op en controleert de 
voorraden drank, bestek en serviesgoed. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 32-38 uur per week. 
Salaris volgens CAO Horeca. Werkdagen 
van maandag t/m vrijdag en je werkt 
volgens rooster. 
Plaats: HEEMSTEDE 
 
Gevraagd: 
 Liefst ervaring met 

bedieningswerkzaamheden.Heb je de 
ervaring niet, dan is motivatie 
belangrijk. 

 Taalvaardigheid: 
Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs:  (n.v.t.) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
bob.selier@uwv.nl  
Vacaturenummer: 4085921 

 

Maaltijdbe-
zorger 
fiets/scooter 

WBS4281721  (M/V) 
Je gaat orders bezorgen met fiets of 
scooter. Klanten bestellen bij ons 
burgers, salades, pokébowls en meer. 
Het is aan jouw de taak om deze op een 
snelle en correcte manier bij de klant af 
te geven in de regio Haarlem. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 20-40 uur per week. 
Goed salaris! (beter dan bij de bekende 
bezorgrestaurants) exclusief urentoeslag, 
vakantiegeld en fooi! 
Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 Er is geen minimale opleiding 

vereist.We vragen geen minimale 
werkervaringJe bent in elk geval 2 
shifts per week beschikbaarJe bent 
aardig en correct naar onze klantenJe 
bent sociaal en zorgt graag voor blije 
klantenJe bent een harde werken en 
weet van aanpakkenJe bent sportief. 

 Taalvaardigheid: 
Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs:  (n.v.t.) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
bob.selier@uwv.nl  
Vacaturenummer: 4281721 

 

Bakker 

WBS4316721  (M/V) 
Voor de productie van onze salontaarten 
zijn wij op zoek naar een fulltime 
(leerling)-bakker voor onze vestiging in 
Haarlem. 
In deze functie bereid je op een 
ambachtelijke manier de productie voor 
van onze salontaarten. Samen met het 
bestaande team van ervaren bakkers 
ben je verantwoordelijk voor deze 
productie.Neem ook eens een kijkje op 
www.otelli.nl, voor een impressie van de 
producten die we allemaal in eigen huis 
maken. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 32-38 uur per week. 
Salaris volgens CAO. 
Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 Ben jij de bakker met enkele jaren 

werkervaring die ons team in de 
bakkerij wil komen versterken? 

 Taalvaardigheid: 
Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs:  (n.v.t.) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
bob.selier@uwv.nl  
Vacaturenummer: 4316721 

 

Keuken-
medewerker 

WBS4353821  (M/V) 
Voor een nieuw fastfoodrestaurant 
zoeken wij medewerkers voor 
keukenwerkzaamheden. Diverse soorten 
burgers samenstellen op bestelling van 
de klant. Groente snijden, burgers 
bakken, schoonhouden werkruimte. 
 
Het betreft een vast dienstverband voor 
12-40 uur per week. Je gaat in een leuk, 
enthousiast team aan de slag. 
Mogelijkheid om carrière te maken 
binnen deze organisatie. Parttime en 
fulltime mogelijkheden. Starten op 
tijdelijk contract, vast is de bedoeling. 
Plaats: BEVERWIJK 
 
Gevraagd: 
 Vmbo   
 Je wil je handen uit de mouwen 

steken, je bent flexibel inzetbaar, 
weekenden willen werken en om 
kunnen gaan met piektijden. 

 Taalvaardigheid: 
Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs:  (n.v.t.) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
marjolijngras@ijmondwerkt.com  
Vacaturenummer: 4353821 



 
 
 
 
 

 
 

 Vacatures  

 

Koerier/ 
Bezorger 
maaltijden 

WBS4353921  (M/V) 
Voor een nieuw fastfoodrestaurant 
zoeken wij medewerkers voor bezorging 
van maaltijden per E-bike of auto. Op 
afgesproken tijden leveren van 
maaltijden. Afrekenen aan de deur via 
contactloos betalen. Voor de diverse 
weersomstandigheden word je voorzien 
van goeie kleding. 
 
Het betreft een vast dienstverband voor 
12-40 uur per week. Je gaat in een leuk, 
enthousiast team aan de slag. 
Mogelijkheid om carrière te maken 
binnen deze organisatie. Parttime en 
fulltime mogelijkheden. Starten op 
tijdelijk contract, vast is de bedoeling. 
Plaats: BEVERWIJK 
 
Gevraagd: 
 Vmbo   
 Je wil je handen uit de mouwen 

steken, je bent flexibel inzetbaar, 
weekenden willen werken en om 
kunnen gaan met piektijden. 

 Taalvaardigheid: 
Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs:  (n.v.t.) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
marjolijngras@ijmondwerkt.com  
Vacaturenummer: 4353921 

 

Medewerker 
fastfood-
restaurant 

WBS4553121  (M/V) 
Als fastfoodmedewerker heb je 
verschillende functies. Het 
opleidingstraject start met het bereiden 
van de kip in de keuken en word je als 
kok opgeleid. Daarna doorloop je alle 
werkzaamheden binnen het 
fastfoodrestaurant. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 4-38 uur per week. 
Een marktconform salaris (horeca cao); 
8% vakantiegeld en 25 vak.dagen (bij 
een 38-urige werkweek); Uitstekende 
interne opleidings- en 
doorgroeimogelijkheden, Flexibele 
diensten waardoor de functie goed te 
combineren is met je privéleven 
Plaats: BEVERWIJK 
 
Gevraagd: 
 Basisonderwijs   
 Je bent:- fysiek sterk,- Een 

doorzetter met een servicegerichte 
instelling;- Flexibel en proactief. 

 Taalvaardigheid: 
Nederlands 
Mondeling: Goed 
Schriftelijk: Goed 
Engels 
Goed 
Goed 

 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
marjolijngras@ijmondwerkt.com  
Vacaturenummer: 4553121 

 

Spoelkeuken 
medewerker 

WBS4600621  (M/V) 
Ter versterking van ons team in de 
Jopenkerk Haarlem zijn we op zoek naar 
een spontane en enthousiaste 
spoelkeuken medewerker. 
Wat ga je doen? De onmisbare schakel in 
de keuken: de afwasser. Laat die borden 
en pannen maar doorkomen, want jij 
kijkt nergens van op. Handen uit de 
mouwen, muziek aan en gaan!In deze 
functie zoeken wij een stoer persoon die 
ons komt helpen om de spoelkeuken spik 
en span te houden. Samen met je 
collega’s zorg je er voor dat de afwas 
gedaan wordt, de keuken op orde blijft 
en zorg je voor elke vaste 
schoonmaakwerkzaamheden. Jouw inzet 
is serieus een onmisbare schakel tussen 
de keuken en het restaurant.Wij zijn op 
zoek naar collega’s die kunnen werken 
tussen maandag en vrijdag van 12.00 tot 
18.00 uur. 
 
Het betreft een oproepcontract 
dienstverband voor -32 uur per week. 
Een super mooie werkplek in het 
centrum van Haarlem met enthousiaste 
collega’s;Een oproepovereenkomst 
waarbij de uren in overleg worden 
bepaald;Een marktconform salaris volgen 
horeca CAO etc. 
Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 je bent minimaal 16 jaar, dit in 

verband met de werktijden; je bent 
vrolijk, hebt oog voor detail, vindt 
werken in een team leuk en weet van 
aanpakken; kan minimaal per week 1 
dienst van 6 uur werken, je bent 
flexibel in je werktijden omdat deze 

ook geregeld ’s avonds en in de 
weekenden zullen zijn. 

 Taalvaardigheid: 
Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs:  (n.v.t.) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
bob.selier@uwv.nl  
Vacaturenummer: 4600621 



 
 
 
 
 

 
 

 Vacatures  

 

Medewerker 
bediening 
horeca 

WBS4618321  (M/V) 
Ben jij enthousiast, gastvrij en vind je 
het belangrijk om onze gasten gelukkig 
de deur uit te zien lopen. Geniet jij als je 
de gasten ziet genieten?Ben je flexibel 
en stressbestendig?Is horeca jouw ding? 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 32-38 uur per week. 
Salaris volgens CAO Horeca. Werkdagen: 
5 dagen per week van 16.00. - 23.00 ( 
ook beschikbaar in de weekenden) van 
woensdag t/m zondag. 
Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 - klantgericht en vriendelijk - correct 

Nederlands sprekend en daarnaast 
minimaal Engels- een professionele 
uitstraling- stressbestendig - 
opleiding is geen pre, ervaring wel. 

 Taalvaardigheid: 
Engels 
Mondeling: Redelijk 
Schriftelijk: Redelijk 
Nederlands 
Uitstekend 
Uitstekend 

 Rijbewijs:  (n.v.t.) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
bob.selier@uwv.nl  
Vacaturenummer: 4618321 

 

Medewerker 
ontbijt (ft/pt) 

WBS4701721  (M/V) 
Je bent een ochtendmens en je zorgt 
ervoor dat onze gasten de dag met volle 
energie en een glimlach kunnen 
beginnen. Ben jij enthousiast, spontaan 
en gastgericht? Dan ben jij degene die 
wij zoeken! 
Je zorgt samen met collega's voor een 
heerlijk ontbijt voor de gasten. Dit doe je 
door het ontbijtbuffet op te zetten en 
deze tijdens het ontbijt aan te vullen. Je 
houdt de tafels netjes en schoon, 
verricht werkzaamheden in de 
keuken/afwas. Daarbij ben je een op en 
top gastheer/gastvrouw voor onze 
gasten. En na de service laat je het 
restaurant en de keuken schoon 
achter.Voor de functie van Medewerker 
Ontbijt hebben wij zowel parttime als 
fulltime mogelijkheden. Je kunt dus al 
vanaf 2 werkdagen in de week bij ons 
komen werken. Gezien de werktijden is 
het handig om te beschikken over eigen 
vervoer. In overleg start je namelijk 
tussen 06:00u en 09.00u en werk je 
door tot ongeveer 14:00u a 15:00u. 
Werkuren en dagen kunnen we in 
overleg met elkaar afstemmen.Bij 
tevredenheid van beide kanten is een 
onbepaalde tijd contract zeker 
bespreekbaar. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 16-38 uur per week. 
*Een markt conform salaris passend bij 
de functie en ervaring;*25 
vakantiedagen bij een fulltime 
dienstverband*Gratis parkeren bij het 
hotel.*Flexibel dienstverband van 8 tot 
38 uur per week*8% vakantietoeslag 
Plaats: ZANDVOORT 

 
Gevraagd: 
 *Gastgericht en flexibel beschikbaar, 

zowel doordeweeks als in het 
weekend.*Relevante werkervaring is 
een pré.*Je kent geen stress, ook 
tijdens drukte heb jij altijd je zaakjes 
op orde en stel je de juiste 
prioriteiten.*Je kunt jouw 
karaktereigenschappen omschrijven 
als: enthousiast, etc. 

 Taalvaardigheid: 
Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs:  (n.v.t.) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
bob.selier@uwv.nl  
Vacaturenummer: 4701721 
 
 

Fin.administra-
tief 
medewerker 

WBS4805921  (M/V) 
Voor onze boekhouding zijn wij op zoek 
naar een: Administratief medewerk(st)er 
voor 38 uur per week. 
De financiële administratie:Het bijhouden 
van de dagboeken en 
grootboekrekeningen aan de hand van 
financiële bescheiden;Het bijhouden van 
de noodzakelijke sub-grootboeken zoals 
debiteuren, crediteuren, 
tussenrekeningen, voorraden, (vaste) 
activa e.d.;Het beheren / muteren van 
de vaste/variabele gegevens, het 
controleren van verkregen input, het 
aanleveren/afstemmen van informatie 
met externen;Het controleren en 

bewaken van de kwaliteit van financiële- 
en salarisadministratie.Verdelen van 
werkzaamheden, waar nodig stellen van 
prioriteiten en geven van specifieke 
aanwijzingen en 
instructies.Personeelsadministratie:Insch
rijving van personeelsleden en 
vastlegging van administratieve 
gegevens in een geautomatiseerd 
systeem;Opmaken van 
arbeidsovereenkomsten en overige 
documenten ten behoeve van de 
personeelsadministratie;Urenregistratie 
waaronder ook het bijhouden van 
verlof;Periodieke verloning in nauw 
overleg met de salarisadministratie.De 
periode- en jaarafsluiting:Het aanmaken 
van de balans en W&V-rekening;Het 
controleren op een juiste verwerking van 
alle mutaties binnen het tijdvak, 
aansluitingen van activa, banksaldi 
e.d.;Het vaststellen en doorvoeren van 
noodzakelijke herstelboekingen en het 
doen van voorstellen voor de afwikkeling 
van overlopende posten;Het rapporteren 
van de cijfers, signaleren van afwijkingen 
t.o.v. budgetten, prognoses en 
voorgaande tijdvakken aan de holding en 
(bedrijfs)directie;Het begeleiden van de 
externe accountant bij de jaarlijkse 
controles (geven van benodigde 
toelichtingen en uitleg) etc. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 38-38 uur per week. 
Wij bieden een uitdagende en 
afwisselende fulltime baan in ons 
gerenoveerde hotel waarin ruimte is om 
jezelf optimaal te ontwikkelen. Uiteraard 
bieden wij een passend salaris en goede 
secundaire arbeidsvoorwaarden. 
Plaats: HAARLEM 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 Vacatures  

Gevraagd: 
 Min. MBO-opl. in administratieve 

richting,Werkervaring in een 
vergelijkbare functie,Van de 
medewerker wordt verwacht dat hij 
zelfstandig een administratie kan 
voeren,Affiniteit met automatisering, 
Goede communicatieve en sociale 
vaardighedenBetrouwbaar en integer, 
Accuraat en cijfermatig etc 

 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:  
bob.selier@uwv.nl  
Vacaturenummer: 4805921 
 
 

Allround 
horecamed. 
(Overveen) 

WBS4811121  (M/V) 
De familie van Renato’s in Amsterdam is 
op zoek naar een enthousiaste 
medewerkers. Zowel bediening, keuken 
en allround. Wij zijn een team van 
jeugdige mensen dat de afgelopen jaren 
veel is gegroeid. 
Renato’s is een groep Italiaanse 
restaurants in Amsterdam, Den Haag, 
Nijmegen en nu ook Bloemendaal aan 
Zee! Met een Pizzeria, Osteria en 
Laboratorio bevinden we ons in de Pijp. 
Ook zijn we vertegenwoordigd in de 
Foodhallen in Oud-West en in ’t Blauwe 
Theehuis in het Vondelpark. Onze 
keuken is geheel Italiaans; denk maar 

aan klassieke Romeinse pizza’s, pasta’s 
en antipasti. Molto bene! 
 
Het betreft een uitzendcontract 
dienstverband voor -38 uur per week. 
Salaris uitbetaald via JAM Horeca. 
Plaats: OVERVEEN 
 
Gevraagd: 
 Minimale ervaring vereist; het is 

vooral belangrijk dat je de motivatie 
hebt om te leren! We zijn op zoek 
naar flexibele en ambitieuze 
personen. 

 Taalvaardigheid: 
Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs:  (n.v.t.) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
bob.selier@uwv.nl  
Vacaturenummer: 4811121 
 
 

Zelfstandig 
werkend kok 
(Haarlem) 

WBS4813621  (M/V) 
Bistrobar Indonesia in Haarlem zoekt een 
zelfstandig werkend kok. Ook hulpkoks 
en chefs de partie zijn hard nodig in deze 
prachtkeuken! 
Deze functieomschrijving geldt ook voor 
de hulpkok en chef de partie!Als 
zelfstandig werkend kok voel je je als 
een vis in het water in de keuken. Je 
hebt passie voor je vak en je kunt op 
hoog tempo goed werken. Je zal je 
bezighouden met de volgende dingen:•Je 
bent zelfstandig belast met de dagelijkse 

gang van zaken en voortgang in de 
keuken;•Je rapporteert aan de chef-
kok;•Je bent verantwoordelijk voor het 
toezien op (vaktechnisch) bereiden van 
gerechten;•Je werkt met duidelijke 
kaders, mooie producten, goede 
apparatuur en een werkrooster dat ruim 
op tijd gecommuniceerd wordt.Overige 
eisen:Ik vind het niet erg om regelmatig 
een dag in het weekend te werken;Ik 
heb ervaring als zelfstandig werkend 
kok;Ik heb een goede beheersing van de 
Nederlandse taal.Antwoordde jij op deze 
vragen: ‘Ja, dat ben ik’? Super, dan pas 
jij bij ons! 
 
Het betreft een uitzendcontract 
dienstverband voor 24-38 uur per week. 
•Fulltime contract. Parttime is ook 
mogelijk in overleg;•Marktconform 
salaris;•Een gezellig team;•Een baan 
gelegen in het centrum van Haarlem. 
Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 Ik ben een harde werker die tijdens 

piekmomenten stressbestendig is; Ik 
kan zelfstandig in de keuken werken 
en heb de ambitie om de keuken te 
leiden; Tijdens het meegeven van 
lunch of diner wil ik alle bonnen zo 
snel mogelijk af hebben;Ik ben 
opgeruimd en kan gestructureerd 
werken; 

 Taalvaardigheid: 
Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs:  (n.v.t.) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
bob.selier@uwv.nl  
Vacaturenummer: 4813621 

 

Medewerker 
broodjeszaak 

WBS4907921  (M/V) 
U gaat broodjes smeren en beleggen, 
salades maken en doet de 
voorbereidende werkzaamheden. De 
broodjes worden zowel bezorgd als 
afgehaald. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 25-35 uur per week. 
Werkdagen van ma t/m vr. Zaterdag 
indien mogelijk. Openingstijden van 
07.00 tot 16.30 uur en za van 10.00 tot 
14.00 uur. 
Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 Horeca ervaring is een 

vereisteAanpakkers mentaliteit 
RepresentatiefErvaring in een 
snackbar, slagerij of in de catering is 
een pré.Woonachtig in regio Haarlem. 

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

 Rijbewijs:  (n.v.t.) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
bob.selier@uwv.nl  
Vacaturenummer: 4907921 



 
 
 
 
 

 
 

 Vacatures  

 

Nachtre-
ceptionist 
Hotels 

WBS5076621  (M/V) 
Inchecken gasten. Hotelrondes lopen, 
bar aanvullen, zalen opruimen. 
Nachtaudit invullen en documenteren 
voor Housekeeping, brandweer en 
komende en vertrekkende gasten. Soms 
helpen bij opstellen van ontbijt. Hotels in 
in regio Amsterdam / Haarlem / 
Badhoevedorp 
Kennis van reserveringsystemen hotels is 
een pre 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 16-40 uur per week. 
2 nachten tot 5 nachten per week in 
overleg 
Plaats: Noord-Holland 
 
Gevraagd: 
 Vmbo   
 Rijbewijs en eigen autoVOG kunnen 

verkrijgenBHV diploma  
(wens)Werken in de nacht 

 Taalvaardigheid: 
Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs: B (eis) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
peter.moet@pasmatch.nl  
Vacaturenummer: 5076621 

 

Productie-
medewerker 
Patat fabriek 

WBS5077421  (M/V) 
Je bent productiemedewerker aan de 
patatlijn, je voert patat aan voor de lijn, 
je verpakt de patat en stapelt de dozen 
op pallets. Ook help je mee met het 
beladen van de vracht auto 
Vroeg kunnen starten. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 24-24 uur per week. 
Werktijden van 06.00 uur tot14.00 uur 
Vanaf 22 jaar 10.00 Euro 
Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 Basisonderwijs   
 Fysiek fit. Nl taal voldoende 
 Taalvaardigheid: 

Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs:  (n.v.t.) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
peter.moet@pasmatch.nl  
Vacaturenummer: 5077421 

 

Food & 
beverage 
supervisor 

WBS5086621  (M/V) 
Hij/zij stuurt de med. bediening 
operationeel aan, hij/zij is 
verantwoordelijk voor het plannen, 
regelen, en bijsturen van de 
medewerkers in de werkuitvoering en 
voorziet in het operationele 
personeelsbeheer. (verzuim, 
functioneren en werving en selectie). 
Waar nodig werkt hij mee in de 
bediening. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 32-38 uur per week. 
Salaris op basis van salarisschaal 5. 
Plaats: ZANDVOORT 
 
Gevraagd: 
 MBO 4/HBO werk- en denkniveau, 

bvk aangevuld met SVH leermeester 
diploma, inzicht in de (wettelijke) 
voorschriften op gebied van veiligheid 
en (sociale) hygiëne, kennis van de 
bedijfsregels en de kaders van de 
bedrijfsformule. 

 Taalvaardigheid: 
Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs:  (n.v.t.) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
bob.selier@uwv.nl  
Vacaturenummer: 5086621 

 

Kok vietnamese 
gerechten 

WBS5158721  (M/V) 
Bereidt Aziatische gerechten in de 
keuken van ons restaurant. 
Voorbeelden van werkzaamheden: 
bedenkt menu's, geeft gasten 
(eventueel) uitleg over het gerecht, 
maakt groenten schoon, verdeelt vlees in 
porties, zet ingrediënten klaar en meet 
deze af, bereidt soepen, sauzen, 
groenten, vlees, vis en gevogelte, keurt 
de smaak en temperatuur en het aroma 
en uiterlijk van gerechten, ruimt de 
keuken op, maakt apparaten schoon en 
geeft leiding aan keukenassistenten. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 32-38 uur per week. 
Salaris volgens CAO Horeca. 
Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 Ervaring met Vietnamese gerechten. 
 Taalvaardigheid: 

Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs:  (n.v.t.) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
bob.selier@uwv.nl  
Vacaturenummer: 5158721 



 
 
 
 
 

 
 

 Vacatures  

ICT 

Campaign 
Developer 
junior 

WBS4054721  (M/V) 
Een startersfunctie als Medior Developer 
met op termijn doorgroei mogelijkheden 
naar Kern of Senior DeveloperAls 
Campaign Developer bouw je mee aan 
onze marketing automation campagnes 
voor een aantal toonaangevende merken 
in de autobranche. 
De Campaign Developer beweegt 
eenvoudig tussen front-end, email, 
strategie en executie. Je bent 
verantwoordelijk voor het ontwikkelen 
van verschillende soort automated 
marketing campagnes, e-mail templates 
en landingspagina’s.- Bouwen aan online 
campagnes, zoals e-mail templates 
(HTML), marketing automation 
campagnes, online banners en 
landingspagina’s- Het structureren van 
alle beschikbare content en assets voor 
de doorlopende campagnes, in 
verschillende platformen - Je werkt 
samen in/met een multidisciplinair 
klantteam met een gezamenlijk doel voor 
onze klantenWe werken nauw met elkaar 
(en met de klant) samen, dat betekent 
dat je goed begeleid en ondersteund 
wordt. De eerste maanden werk je voor 
verschillende klanten aan meerdere 
opdrachten, daarvoor is goed 
projectmanagement van essentieel 
belang.De leercurve is stijl. Om snel van 
start te kunnen gaan is enige kennis van 
talen als HTML van belang. Ook heb je 
eerder met e-mail marketing platformen 
gewerkt. We werken met diverse 
toonaangevende (email) marketing 

automation platformen, met name 
Selligent Marketing Cloud . 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 40-40 uur per week. 
Salarisindicatie Medior Developer van € 
2.500,- tot € 3.300,- (fulltime)• 
Pensioenregeling (5% van de 
pensioengrondslag)• Vakantiegeld (8% 
over bruto jaarsalaris)• Vakantiedagen 
20 wettelijke en 5 bovenwettelijke 
(fulltime) 
Plaats: AMSTERDAM 
 
Gevraagd: 
 Hbo/bachelor, Taal, media en 

communicatie , Communicatie  
 Kennis en affiniteit met HTML en 

CSS• Ontwikkeling (responsive) e-
mail templates• Ervaring met email 
marketing is een pre• Ervaring met 
marketing automation is en pre• 
Ervaring met Selligent is een pre• 
Kan overweg met Photoshop, 
Dreamweaver, MS SQL 

 Taalvaardigheid: 
Nederlands 
Mondeling: Uitstekend 
Schriftelijk: Uitstekend 
Engels 
Uitstekend 
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: 4054721 

 

Solutions 
Advisor SSN 

WBS4938621  (M/V) 
Als Solutions Advisor Server, Storage & 
Networking adviseer en begeleid je 
klanten bij het maken van de juiste 
keuzes binnen jouw vakgebied. 
Je zorgt voor het proactief informeren 
wat Buyitdirect kan bieden. Door goed 
naar de wensen en behoeftes van de 
klanten te luisteren, ontwerp en adviseer 
je in nauw overleg met de 
accountmanager en fabrikanten de best 
passende oplossing.  Dit advies 
presenteer je vervolgens aan de klant, je 
geeft toelichting en beantwoordt 
eventuele vragen. Samen met de 
collega’s binnen de afdeling Solutions 
voorzien we onze klanten van een 
volledige IT-oplossing.Je bent mede- 
verantwoordelijk voor het behalen van 
Solutions doelstellingen.-Je adviseert 
klanten, prospects en collega’s bij 
verschillende IT-vraagstukken-Je bent 
verantwoordelijk voor het maken van 
passende en juiste offertes.-Je 
onderhoudt contacten met belangrijke 
vendoren en partners.-Je ontwikkelt je 
productkennis en houdt deze up-to-date 
middels trainingen en certificeringen.-
Deze kennis draag je ook over door het 
geven van trainingen aan je collega’s. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 36-40 uur per week.  
Plaats: HOOFDDORP 
 
Gevraagd: 
 Mbo-4, Automatisering en ICT , 

Advies en informatie  
 -Je bent 36 tot 40 uur per week 

beschikbaar.-Je hebt HBO werk- en 
denkniveau en hebt ervaring met 

technische infrastructuur. -Kennis 
van Security is een pré.-Je hebt 
affiniteit met IT-Je werkt 
projectmatig en kan goed 
samenwerken.Je bent proactief, 
gedreven en gaat voor het beste 
resultaat 

 Taalvaardigheid: 
Duits 
Mondeling: Redelijk 
Schriftelijk: Redelijk 
Engels 
Goed 
Goed 
Nederlands 
Uitstekend 
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: 4938621 



 
 
 
 
 

 
 

 Vacatures  

 

Medewerker 
productie 

WBS5186421  (M/V) 
Voor een prachtig, snelgroeiend bedrijf  
in Haarlem zoeken wij leergierige en 
gemotiveerde medewerkers. 
Dit bedrijf specialiseert zich in het 
verlengen van de levensduur van 
smartphones en laptops. Dit realiseren 
zij door in detail uitgewerkte 
classificatiemethoden en apparaten aan 
het juiste marktsegment aan te bieden. 
Zij zijn op zoek naar personeel dat zich 
voornamelijk gaat bezighouden met de 
volgende werkzaamheden: - Sorteren, 
schoonmaken van apparaten.- Uitpakken 
en inpakken van verzendingen.- Andere 
ondersteunende werkzaamheden. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 24-40 uur per week.  
Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 Basisonderwijs   
 gemotiveerd en leergierig 
 Taalvaardigheid: 

Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs:  (n.v.t.) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
pascal.zwart@pasmatch.nl  
Vacaturenummer: 5186421 

  



 
 
 
 
 

 
 

 Vacatures  

Industrie & Techniek 

Technisch 
medewerker 

WBS1922  (M/V) 
Onze opdrachtgever is voor diverse 
bedrijven op zoek naar 
productiemedewerkers, 
machineoperators, heftruckchauffeurs, 
timmermannen, assemblage 
medewerkers en andere technische 
functies. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 32-40 uur per week. 
Salaris is afhankelijk van opleiding, 
werkervaring en opdrachtgever. 
Plaats: Noord-Holland 
 
Gevraagd: 
 Vmbo   
 Het is een pre als jij ervaring hebt als 

productiemedewerker. Jij bent voor 
langere tijd beschikbaar en niet bang 
om jouw handen uit jouw mouwen te 
steken. Je beheerst de Nederlandse 
taal. Eigen vervoer is een pre! 

 Taalvaardigheid: 
Nederlands 
Mondeling: Goed 
Schriftelijk: Goed 

 Rijbewijs: AM, A, B (wens) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
danielle.everhard@uwv.nl  
Vacaturenummer: 1922 

 

Industrieel 
reiniger/ 
Chauffeur 

WBS2022  (M/V) 
Als Industrieel reiniger/Chauffeur bij 
deze werkgever heb je het goed voor 
elkaar. Je kunt direct aan de slag. Leren 
en doorgroeien als je dat wilt en je werkt 
bij een sociale en stabiele werkgever! 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 40-40 uur per week. 
•Je krijgt direct een contract. •Een 
salaris conform de CAO voor het 
beroepsgoederenvervoer 
•Vakantietoeslag (8%), vuilwerk- en 
overwerktoeslag, reiskosten- en een zeer 
royale verblijfskostenvergoeding 
Plaats: BEVERWIJK 
 
Gevraagd: 
 Mbo-1   
 •Je bent of wilt op korte termijn 

opgeleid worden tot Machinist 
chauffeur •Je vindt het prima om 
regelmatig op onregelmatige 
werktijden en in de weekends te 
werken•In het bezit van een rijbewijs 
B 

 Taalvaardigheid: 
Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs: B (eis) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
danielle.everhard@uwv.nl  
Vacaturenummer: 2022 

 

Technische 
personeel 

WBS2122  (M/V) 
Dit uitzendbureau is altijd op zoek naar 
technisch/logistiek personeel binnen de 
industrie en bouw. Ben jij op zoek naar 
een functie als (assistent) dakdekker, 
timmerman, magazijn medewerker etc. 
Stuur een open sollicitatie. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 32-40 uur per week. 
Salaris in overleg, afhankelijk van 
ervaring en functie. 
Plaats: BEVERWIJK 
 
Gevraagd: 
 Vmbo   
 Technische affiniteit, gemotiveerd, 

fysiek gezond. In het bezit van 
technische werkervaring. In het bezit 
van een VCA en/of heftruck 
certificaat is een pre. 

 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: 2122 

 

Project-
ondersteuner 

WBS5822  (M/V) 
Het plannen van projectacties en de 
werkgroepen bijhouden.- Nieuwe input 
verzamelen voor de nieuwsbrief.- Het 
notuleren van verschillende 
besprekingen.- Het aanpassen van de 
brieven en de sjablonen.- De 
administratie verwerken en bijwerken 
van de oude vergunningen. 
** Je beschikt over een laptop! ** 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 24-36 uur per week. 
- Een leuke functie waarbij je veel 
vrijheid hebt om zelfstandig te werken.- 
Salaris tussen de €2484 - €3591 (schaal 
8 o.b.v. 36 uur, inschaling is afhankelijk 
van ervaring).- Voor deze functie krijg je 
geen reiskostenvergoeding. 
Plaats: ZAANDAM 
 
Gevraagd: 
 Mbo-1   
 Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring 

in de functie van projectondersteuner 
of een secretariële functie. Je bent 
minimaal 24 uur p/w beschikbaar 
verdeeld over 4 dagen. Je bent per 
direct beschikbaar t/m eind mei 
2022. Jij bent proactief en vind je het 
fijn om zelfstandig te werken. 

 Taalvaardigheid: 
Mondeling:  
Schriftelijk:  

 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
danielle.everhard@uwv.nl  
Vacaturenummer: 5822 



 
 
 
 
 

 
 

 Vacatures  

 

Medewerkers 
infra/bouw 
branche 

WBS6622  (M/V) 
Ben jij op zoek naar een baan als 
opperman, grondwerker, sloper, 
bouwopruimer, stratenmaker, techneut, 
monteur en nog veel meer? Stuur dan 
jouw cv voor een vrijblijvende 
kennismaking. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 40-40 uur per week. 
Salaris is afhankelijk van de functie. 
Plaats: VELSEN-NOORD 
 
Gevraagd: 
 Basisonderwijs   
 Ben jij gemotiveerd om te werken? 

Ben jij een ochtendmens en fysiek 
gezond? Dat zoeken wij jou! Kom 
voor een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek en wij gaan 
kijken wat bij jou past. Opleiding en 
ervaring niet nodig, alles is te leren. 

 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: 6622 

 

Technisch 
productie-
medewerker 

WBS12722  (M/V) 
Op de montage- en productieafdeling 
maak je vanuit plaatwerk, half- en 
eindfabrikaten. Assemblage van 
onderdelen, o.a. door middel van 
popnagels. Daarnaast zorg je voor het 
verzendklaar maken van de producten. 
 
Het betreft een uitzendcontract 
dienstverband voor 40-40 uur per week.  
Plaats: BOESINGHELIEDE 
 
Gevraagd: 
 Vmbo   
 Ervaring is niet vereist. Met je 

handen willen werken, iets met 
metaal hebben en een gezonde dosis 
werklust hebben. Leerbaar. Training-
on-the-job zorgt dat je snel inzetbaar 
wordt. Omdat de werklocatie niet met 
OV bereikbaar is, moet je wel eigen 
vervoer hebben om daar te komen. 

 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: 12722 

 

Montage-
medewerker 
kozijnen 

WBS21422  (M/V) 
Samenstellen van kunststof kozijnen. 
Profielen inleggen, voorzien van 
aluminium strips, voorzien van hang- en 
sluitwerk. Tussen de verschillende 
werkstations moet je het product 
omtillen. 
 
Het betreft een uitzendcontract 
dienstverband voor 40-40 uur per week.  
Plaats: IJMUIDEN 
 
Gevraagd: 
 Vmbo   
 Enigszins fysiek werk, seriematig 

werk, zicht hebben op afmetingen 
van de materialen, van aanpakken 
weten. U bent woonachtig in een 
straal van 20 km vanaf IJmuiden. 

 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: 21422 

 

Calculator 

WBS35022  (M/V) 
Heb jij een technische/geohydrologische 
achtergrond en/of affiniteiten in de 
GWW, of ben jij die schoolverlater die 
deze uitdaging wel ziet zitten? Reageer 
dan! Voor onze organisatie zoeken wij 
versterking, een (junior) Calculator. 
Kerntaken voor deze functie zijn het 
calculeren van kleine, middel groot en 
grote bouwprojecten en het maken van 
offertes. Je beoordeelt de aanvragen en 
de bijbehorende documenten. In deze 
functie heb je zowel een adviserende als 
commerciële rol. Zelfstandig en in 
teamverband wordt bepaald welk 
systeem het beste aansluit op de wens 
van de klant. Daarnaast onderhoud je 
actief contacten met onze klanten en 
potentiële opdrachtgevers.Kan je niet of 
niet geheel volstaan met onze wensen, 
maar zie jij jezelf wel op deze werkplek 
zitten, schroom niet om gewoon te 
reageren. Onze adviseurs/calculators 
Grondwatertechniek zijn bereid om jou te 
begeleiden en alle kneepjes van het vak 
bij te brengen. Het verwerken van 
aanvragen  Controleren van het bestek 
de aangeleverde documentatie  Het 
spiegelen, beoordelen en uitrekenen van 
begrotingen en/of calculaties  Het 
aanvragen van offertes bij leveranciers 
en onderaannemers  Het schrijven van 
bemalingsplannen  Signaleert en 
rapporteert afwijkingen  Aandragen en 
uitwerken van alternatieven aan 
opdrachtgever  Uitvoeren van 
nacalculatie  Betrokken bij werk in 
voorbereiding én in uitvoering Betrokken 
bij de afdeling projectadministratie  
Bereidheid deelname aan opleidingen 



 
 
 
 
 

 
 

 Vacatures  

welke in het belang van je functie door 
de directie noodzakelijk worden geacht. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 38-40 uur per week. 
Conform werkervaring en opleiding. 
Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 Hbo/bachelor, Techniek en productie 

, Installatietechniek  
 - Fulltime beschikbaar.- HBO- MBO 

werk- en denkniveau. Voorkeur voor 
technische/ geohydrologie.- VCA- 
VOL of bereid te halen. - Bij voorkeur 
bekend grondwaterberekeningen. - 
Bekend met Microsoft Office.- Secuur, 
accuraat, representatief, 
servicegericht. 

 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: 35022 

 

Assem-
blagemedewerk
er 

WBS40822  (M/V) 
Als assemblagemedewerker werk je 
samen met een gedreven productieteam 
aan het bouwen van geweldig mooie e-
bikes. De losse onderdelen worden 
vanuit het magazijn aangeleverd en in 
verschillende stappen met de hand 
geassembleerd tot een top product! 
Jouw rol kan op verschillende 
werkplekken in de productie liggen. Van 
het bouwen van de wielen, het monteren 
en afstellen van de remmen of andere 
onderdelen op het frame, tot het 
controleren van e-bikes die gereed zijn 
om aan de klant te leveren. Wij zijn altijd 
gedreven om de productie te 
optimaliseren, hierbij is ook jouw stem 
en inzicht van groot belang. Als team 
halen we zo mooie prestaties. Je werkt in 
een opvallend mooie productie 
omgeving. >>> Jouw team bestaat uit 
veel verschillende mensen van alle 
leeftijden, heren en dames, Pools en 
Nederlandse. Interesse? Stuur dan snel 
jou cv naar 
frenkvanbatum@ijmondwerkt.com. >>> 
Deze vacature staat het gehele jaar open 
en jij kan hier altijd starten. Dus stuur 
snel jouw cv. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 40-40 uur per week. 
Salaris conform CAO en 
reiskostenvergoeding 
Plaats: BEVERWIJK 
 
 
 

Gevraagd: 
 Basisonderwijs   
 Wie zoeken wij?- 40 uur per week 

beschikbaar;- Stressbestendig, 
flexibel en een goede teamplayer;- 
Nauwkeurig, resultaatgericht en 
ordelijk;- Leergierig en assertief;- 
Technische achtergrond en ervaring 
met gereedschappen is 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:  
frenkvanbatum@ijmondwerkt.com  
Vacaturenummer: 40822 
 
 

Facilitair 
Medewerker 

WBS50222  (M/V) 
Jij gaat rookmelders plaatsen bij de 
huurhuizen van 
woningbouwverenigingen. Vaak gebeurt 
dit via de zwermaanpak; meerdere 
woningen in een flatgebouw of in een 
straat.Het plaatsen van deze 
rookmelders is eenvoudig. Na de 
plaatsing registreer je alles via de iPad. 
Je begint bij de huurwoningen in 
Utrecht/Nieuwegein. Daarna komen nog 
Zuid-Holland, Amsterdam en ook 
Alkmaar aan de buurt.Werktijden zijn 
van 8.00 tot 16.30.Vanaf 1 juli 2022 is 
het verplicht om in iedere woning in 
Nederland rookmelders op te hangen. 
Lijkt jou het een leuke klus om 
huurwoningen van rookmelders te 
voorzien? Ben jij het komende half jaar 
beschikbaar voor minimaal 32 uur? En 

heb jij een rijbewijs? Wat bieden 
wij:*Eventueel doorgroeimogelijkheden 
naar andere functies als bijvoorbeeld 
magazijnmedewerker of monteur. Mijn 
opdrachtgever heeft zelfs een eigen 
opleidingsacademy. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 32-40 uur per week. 
*Salaris tussen de €1800 en €2500 bruto 
per maand bij fulltime*25 
vakantiedagen, 8,33% vakantiegeld, 
pensioen en reiskostenvergoeding*Een 
gezellig informeel team van collega’s. 
BBQ’s, 
bedrijfsfeesten.Doorgroeimogelijkheden. 
Plaats: Utrecht, Noord-Holland, Zuid-
Holland 
 
Gevraagd: 
 Mbo-1   
 *Je hebt een rijbewijs*Je hebt een 

goede beheersing van de 
Nederlandse taal.*Je bent sociaal, 
communicatief vaardig en 
representatief*Je bent het komende 
half jaar beschikbaar 

 Taalvaardigheid: 
Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs: B (eis) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
danielle.everhard@uwv.nl  
Vacaturenummer: 50222 



 
 
 
 
 

 
 

 Vacatures  

 

Heftruck-
chauffeur 

WBS59322  (M/V) 
Voor diverse producenten in de regio 
IJmond, zoeken wij heftruckchauffeurs. 
Het heftruckwerk is vrijwel altijd in 
combinatie met andere taken, zoals 
orderpicken of meewerken in de 
productie. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 40-40 uur per week. 
Werkzaamheden starten op uitzendbasis. 
Plaats: BEVERWIJK 
 
Gevraagd: 
 Geldig heftruckcertificaat, vanwege 

juiste verwerking van orderbonnen 
en/of afstemming met collega's in het 
werk, dient de Nederlandse taal in 
woord en geschrift goed te zijn. 
Enkele jaren werkervaring met de 
heftruck. 

 Taalvaardigheid: 
Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs: B (eis) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
hanspeters@ijmondwerkt.com  
Vacaturenummer: 59322 

 

Visverpakker -
Stickeraar Ook 
PT 

WBS59922  (M/V) 
Het betreft werk aan de band, inleggen 
van vis in bakjes die vervolgens verpakt 
worden voor winkelbedrijven, markten 
en restaurants. Steeds meer mensen 
ervaren dat het eten van vis gezond is. 
Om die reden wordt er meer vis verkocht 
en daarom zoeken wij verpakkers en 
stickeraars van "Zee-Verse Vis". 
 
Het betreft een uitzendcontract 
dienstverband voor 16-40 uur per week. 
Zowel fulltime als parttime 
mogelijkheden. 
Plaats: IJMUIDEN 
 
Gevraagd: 
 Basisonderwijs   
 In een koude werkomgeving kunnen 

werken en willen aanpakken. Locatie 
van het werk, havens IJmuiden, 
vanuit Haarlem is eigen vervoer 
nodig. 

 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: 59922 

 

Allround 
productie-
medewerker 
metaal 

WBS60022  (M/V) 
Het bedrijf fabriceert metalen 
gevelelementen. De werkzaamheden 
zijn, het verrichten van onderhoud, 
reparatiewerkzaamheden en 
inpakwerkzaamheden aan 
metaalprofielen. In het werk kan je je 
ontwikkelen om breder inzetbaar te 
worden. 
Bedrijf is gevestigd in de Westpoort 
Amsterdam en prima te bereiken met 
eigen vervoer, Met OV vanuit IJmuiden 
ook goed te doen. 
 
Het betreft een vast dienstverband voor 
38-38 uur per week. Je start als 
uitzendkracht. Bij goed functioneren 
bestaat de mogelijkheid tot 
indiensttreding bij de opdrachtgever. 
Werktijden op doordeweekse dagen, 
overdag. 
Plaats: AMSTERDAM 
 
Gevraagd: 
 Vmbo   
 Je kunt goed samenwerken, hebt 2 

rechter handen die je uit de mouwen 
wil steken. Je beschikt zeker over 
technisch inzicht om je werk 
vakkundig uit te kunnen voeren. 

 Taalvaardigheid: 
Nederlands 
Mondeling: Uitstekend 
Schriftelijk: Goed 

 Rijbewijs:  (n.v.t.) 
 

Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
hanspeters@ijmondwerkt.com  
Vacaturenummer: 60022 



 
 
 
 
 

 
 

 Vacatures  

 

Monteur 
Staalbouw 

WBS62822  (M/V) 
Vervaardigen, onderhouden en repareren 
van diverse staalconstructies. Meestal op 
locatie van de klant. Dit kan gaan om 
bordessen, trappen en liftschachten, 
fietsverkeer- of leidingbruggen, 
lekbakken en grote trechters. 
 
Het betreft een vast dienstverband voor 
38-38 uur per week. Starten op bepaalde 
tijdscontract met de uitdrukkelijke 
bedoeling dat dat bij goed functioneren 
vaste dienst wordt. 
Plaats: VELSEN-NOORD 
 
Gevraagd: 
 Relevante opleiding en werkervaring. 

In staat zijn om alleen en in 
samenwerking klussen uit te voeren. 
VCA en rijbewijs B zijn vereist. 

 Taalvaardigheid: 
Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs: B (eis) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
hanspeters@ijmondwerkt.com  
Vacaturenummer: 62822 

 

Technische 
mensen 

WBS79722  (M/V) 
Kansen voor mensen met een technische 
of montage achtergrond. Zie functie-
eisen. Afhankelijk van de kennis en 
ervaring kunnen verschillende vacatures 
besproken worden in en rond de regio 
IJmond. 
 
Het betreft een vast dienstverband voor 
38-40 uur per week. Starten op 
uitzendbasis. 
Plaats: VELSEN-NOORD 
 
Gevraagd: 
 Mbo-algemeen, Techniek en 

productie   
 Kandidaten met aantoonbare 

werkervaring in bankwerken, lassen, 
knippen, buigen, machineonderhoud, 
montage van installaties of 
assemblagewerk, worden dringend 
verzocht te reageren. 

 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:  
hanspeters@ijmondwerkt.com  
Vacaturenummer: 79722 

 

Leerwerk-
traject 
Revalidatie-
techniek 

WBS3407421  (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 
 

Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 32-40 uur per week. 
Conform opleiding en werkervaring. 
Plaats: Noord-Holland 
 
Gevraagd: 
 Mbo-3, 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: 
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: 3407421 



 
 
 
 
 

 
 

 Vacatures  

 

Technisch 
medewerker 

WBS3790921  (M/V) 
Voor een bedrijf welke digitale 
ontvangers distribueert en repareert 
zoeken wij een technisch onderlegd 
persoon met kennis van bekende 
Microsoft computerprogramma`s. De 
werkzaamheden zijn o.a. het herstellen 
van defecte Set Top Boxen (STB), 
telefonische hulp bieden en bestellingen 
klaarzetten. 
Van de geschikte kandidaat verwachten 
wij een flexibele instelling die instaat is 
om de wensen van een operator en 
consument te vertalen naar een 
technische oplossing.- 
Taken.•Telefonisch of per e-mail te 
woord staan van klanten of andere 
betrokkenen die vragen hebben over 
product technische zaken.•Indien 
mogelijk direct verhelpen van de 
gemelde problemen binnen de vooraf 
bepaalde SLA’s•Signaleren van 
technische problemen en 
bedreigingen•Loggen van 
problemen.•Meedenken over mogelijke 
verbeteringen •Analyseren van de eisen 
waaraan de software/ aanpassingen aan 
dient te voldoen •Opstellen en uitwerken 
van de gewenste specificaties van de 
software•Planning voor de uitvoering van 
de software werkzaamheden 
maken.•Testen of de software correct 
functioneert conform de gestelde 
eisen.•Onderhouden en updaten van de 
software en deze aanpassen aan 
eventueel veranderende eisen;- 
Verantwoordelijkheden en de 
bevoegdheden.De geschikte kandidaat is 
verantwoordelijk voor de  boven 
genoemde taken en heeft de 
bevoegdheid om dit naar eigen inzicht de 

projecten met de opdrachtgever in te 
richten.Indien de kandidaat bijvoorbeeld 
wel over goede klantcontact skills 
beschikt, maar een deel technische 
kennis ontbeert, dan wilt de werkgever 
hier de kandidaat ook graag in 
meenemen. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 32-40 uur per week. 
Conform opleiding en werkervaring 
Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 Mbo-algemeen, Techniek en 

productie , Elektrotechniek  
 •Bekend met embedded platformen 

•Windows, Linux en Android OS 
kennis.•Bekend met 
programmeertalen zoals Python, Java 
en Java script•Communiceren met 
opdrachtgever en projectteam.•Als 
projectmanager het totale project 
overzien•Indien niet aanwezig HE en 
DVB kennis eigen maken. 

 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: 3790921 

 

Medewerker 
buitendienst 
montage 

WBS4135221  (M/V) 
Dit signbedrijf is op zoek naar 
versterking!Ze maken zeer uiteenlopend 
werk en doen dat met een leuk klein 
team.Met het bedrijf richten ze, buiten 
autobelettering en gevelreclame en 
dergelijke, vooral op totaalprojecten, 
waarbij bijna alles voorkomt. 
We zijn op een punt beland waarbij we 
weer iemand nodig hebben die vooral 
heel handig is. Sleutelwoorden voor deze 
functie: - Technisch inzicht - Goed 
kunnen omgaan met klanten - 
Zelfstandig kunnen werken - In het bezit 
zijn van rijbewijs B - Handig zijn met 
gereedschap en materialen - Aanpak 
mentaliteit - 
Verantwoordelijkheidsgevoel - Probleem 
oplossend vermogen - Gevoel voor 
esthetiek 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 32-40 uur per week. 
Conform opleiding en werkervaring. 
Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 Mbo-algemeen, Techniek en 

productie , Installatietechniek  
 Wij zoeken iemand die:- Veel 

ervaring heeft op het 
montagegebied- 
Verantwoordelijkheidsgevoel heeft en 
zelfstandig kan werken- Een aanpak-
mentaliteit heeft- Creatief- en flexibel 
is en denkt in oplossingen- 
Zorgvuldig werkt en oog voor 

kwaliteit heeft- In het bezit is van 
rijbewijs B 

 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: 4135221 



 
 
 
 
 

 
 

 Vacatures  

 

Onderhouds-
monteur 
koeltechniek 

WBS4213221  (M/V) 
Is techniek jouw passie? Wil je werken 
bij een groeiend, innovatief en 
internationaal handelsbedrijf dat volop in 
beweging is? Dan zijn wij op zoek naar 
jou! 
Samen met 25 enthousiaste 
medewerkers ben of wordt jij specialist 
in onderhoudsapparatuur en 
gereedschappen die gebruikt worden in 
de airco- en koeltechniek. De klanten in 
Europa komen uit de automotive branche 
en de koeltechnische sector. Wereldwijd 
zijn ze betrokken bij koeltechnische 
projecten onder andere gericht op het 
reduceren van de emissie van 
milieubelastende koudemiddelen en CO2.                                                                          
Als (aankomend) specialist technical 
services help en adviseer je klanten met 
technische oplossingen, onderhoud en 
reparaties. Je  bent ambassadeur van 
het bedrijf. Je verricht onderhoud en 
reparaties aan service apparatuur, 
gereedschappen en meetinstrumenten 
zowel bij de klant als in onze eigen 
werkplaats. Daarnaast adviseer je 
klanten over mogelijke oplossingen bij 
een storing of reparatie en verkoop je die 
oplossing ook aan de klant. Je hebt een 
passie voor techniek en dat vertaalt zich 
in je contact met de klant en intern door 
mee te denken en aan te dragen van 
innovatieve oplossingen. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 32-40 uur per week. 
Salariëring op basis van leeftijd en 
ervaring volgens CAO Technische 
Groothandel. 

Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 Mbo-2, Techniek en productie   
 - Algemene technische kennis of 

interesse;- STEK diploma/ F-gassen 
I/ II is een pre;- Commerciële 
ervaring is een pré;- Stressbestendig. 

 Taalvaardigheid: 
Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs: B (wens) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
marjolein.veeninga@uwv.nl  
Vacaturenummer: 4213221 
 
 

Logistiek 
medewerker 

WBS4438621  (M/V) 
De vraag naar productiemedewerkers is 
weer gestegen. Wil en kan jij productie/ 
logistiek of operator werkzaamheden 
aan? Reageer dan snel. 
Beheert artikelen in magazijnen. 
Voorbeelden van werkzaamheden: laadt 
en lost, controleert artikelen die het 
magazijn binnenkomen, zorgt voor 
opslag van artikelen in het magazijn, 
merkt spullen (bijvoorbeeld met 
etiketten), behandelt gevaarlijke stoffen 
of bederfelijke goederen volgens strikte 
voorschriften, zet pallets in schappen 
(met een heftruck), geeft in een 
administratiesysteem aan welke artikelen 
zijn opgeslagen en waar ze zijn 
opgeslagen, verzamelt artikelen uit het 
magazijn aan de hand van bestelbonnen, 
pakt artikelen in en laadt vrachtwagens 
in met een heftruck 

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

productie , Procestechniek  
 •Minimaal een afgeronde MBO 

diploma;•In het bezit van je rijbewijs 
en eigen vervoer;•Een flexibele 
houding ten opzicht van het werken 
in ploegendienst; 

 Taalvaardigheid: 
Mondeling:  
Schriftelijk:  

 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: 4438621 
 
 

Montage mw 

WBS4509321  (M/V) 
Heb jij ervaring met lassen, constructies 
maken en ben je in het bezit van een 
rijbewijs en eigen vervoer? Dan zijn wij 
op zoek naar jou! 
Als montage medewerker 
staalconstructie ga je werken voor een 
bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in 
metaalbewerking. Het bedrijf maakt 
onder andere hekwerken, brugleuningen, 
trapconstructies en andere 
staalconstructies. Jij gaat je bezig 
houden met het monteren van deze 
hekwerken en staalconstructies. Lassen, 
staal knippen en buigen zijn onderdeel 

van jouw dagelijkse taken. Het betreft 
een fulltime functie. Plaats: 
Boesingheliede Functie eisen • Je bent in 
het bezit van een rijbewijs en eigen 
vervoer • Je kunt zelfstandig werken • Je 
hebt technisch inzicht • Je spreekt goed 
Nederlands • Je bent gemotiveerd en 
fysiek fit 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 32-40 uur per week. 
Conform opleiding en werkervaring. 
Plaats: Noord-Holland 
 
Gevraagd: 
 Basisonderwijs   
 - Je spreekt goed Nederlands. - Je 

hebt technisch inzicht. - Ervaring in 
de staalbouw is mooi meegenomen, 
maar indien dit ontbreekt, neemt de 
werkgever je mee om dit onder de 
knie te krijgen. 

 Taalvaardigheid: 
Mondeling:  
Schriftelijk:  

 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: 4509321 



 
 
 
 
 

 
 

 Vacatures  

 

Zonwering-
monteur 

WBS4520021  (M/V) 
Dagelijks met collega's op pad om bij 
opdrachtgevers zonwering te monteren 
en te onderhouden. Opdrachtgevers zijn 
particulieren en bedrijven. Als de 
weersomstandigheden niet zo goed zijn, 
dan worden binnenklussen ingepland. Op 
andere dagen sta je, vaak ook op 
hoogte, buitenzonwering te monteren. 
 
Het betreft een vast dienstverband voor 
40-40 uur per week. Starten op tijdelijk 
contract. Als het werk, over en weer, 
bevalt ligt vast werk binnen de 
mogelijkheden. 
Plaats: BEVERWIJK 
 
Gevraagd: 
 Vmbo   
 Goed kunnen samenwerken, handig 

en een beetje technisch zijn, het vak 
willen leren en op zoek zijn naar 
afwisselend werk. 

 Taalvaardigheid: 
Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs: B, BE (wens) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
hanspeters@ijmondwerkt.com  
Vacaturenummer: 4520021 

 

Constructiebank
werker/ 
ijzerwerker 

WBS4638021  (M/V) 
Voor de regio Noord Holland zijn wij op 
zoek naar constructiebankwerkers / 
sleutelaars / lassers 
Met regelmaat zoeken wij voor diverse 
metaalbedrijven de functies: 
constructiebankwerker, sleutelaar en 
lasser. Je bent in deze functies 
verantwoordelijk voor het samenstellen 
en monteren van uiteenlopende soorten 
constructies, plaatwerk of pijpleidingen. 
Je hebt een technische vooropleiding 
richting metaalbewerking. Enige jaren 
ervaring is een pre. Je hebt technisch en 
ruimtelijk inzicht en een algemene 
product – en materiaalkennis Je werkt 
netjes en secuur Je hebt oog voor 
kwaliteit, bent verantwoordelijk, 
nauwkeurig en zelfstandig. In bezit van 
je VCA certificaat Beheerst de 
Nederlandse taal in woord en geschrift 
Mogelijkheid tot vast Beloning conform 
CAO 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 38-40 uur per week. 
Conform werkervaring en opleiding. 
Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 Vmbo, Techniek en productie , 

Installatietechniek  
 - Werkervaring als 

constructiebankwerker is vereist.- 
VCA- Vloeiend in Nederlandse taal.- 
Flexibel.- Kwaliteitsgericht. - 
Vakgerichtheid.- 
Verantwoordelijkheid. 

 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: 4638021 
 
 

Commercieel –
magazijn-
medewerker 

WBS4724021  (M/V) 
Dit bekende bedrijf in Haarlem is actief 
op het gebied van allerlei 
isolatiematerialen. Ze zoeken nu ter 
versterking iemand die de spullen naar 
kan pakken in het magazijn. Plus iemand 
die ook met een commerciële insteek 
klanten te woord kan staan. 
De werkzaamheden zullen ongeveer 
50%/ 50% onderverdeeld zijn. Dus 50% 
spullen klaarzetten en pakken in het 
magazijn. De overige 50% 
klantcontacten onderhouden en klanten 
te woord staan. Een erg diverse functie, 
waarbij geen dag hetzelfde is. De 
werkgever heeft ook een nieuw 
industrieel product, wanneer je al erg 
enthousiast wordt bij nieuwe producten. 
Nodigen we je zeker uit om te reageren. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 24-32 uur per week. 
Conform opleiding en werkervaring. 
Plaats: HAARLEM 
 
 

Gevraagd: 
 Mbo-algemeen, Techniek en 

productie , Installatietechniek  
 - Bij voorkeur ervaring in een 

magazijn. - Woonachtig omgeving 
Haarlem.- Computer vaardigheden. 

 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: 4724021 



 
 
 
 
 

 
 

 Vacatures  

 

Assamblage-
medewerker 

WBS4984921  (M/V) 
Dit bedrijf voorziet installaties van allerlei 
benodigdheden voor stroomvoorziening. 
Zij leveren producten voor de 
elektrotechniek als verdeelkasten en 
onderdelen voor laadpalen.Interesse om 
bij dit 'familie bedrijf' aan de slag te 
gaan? 
Door toenemende opdrachten voor o.a. 
het leveren van laadpalen en de 
benodigde kabels is er ruimte binnen de 
productie om te starten. Werktijden zijn 
bespreekbaar. Zo is het mogelijk om in 
de ochtenden te werken, of fulltime in 
dagdienst.Technische kennis is niet 
nodig. Wel een positieve werkhouding.In 
de week 2 worden passende kandidaten 
aan de werkgever voorgesteld. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 24-40 uur per week. 
Salariëring op basis van leeftijd en 
ervaring. 
Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 Basisonderwijs   
 - Je bent nauwkeurig, secuur;- Je 

bent een echte aanpakker;- Enig 
technisch inzicht is een pré. 

 Taalvaardigheid: 
Nederlands 
Mondeling: Goed 
Schriftelijk: Goed 
Engels 
Redelijk 
Redelijk 

 Rijbewijs: B (wens) 
 
 

Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
marjolein.veeninga@uwv.nl  
Vacaturenummer: 4984921 
 
 

Medewerker 
Technische 
Dienst 

WBS4995121  (M/V) 
Wegens groei is deze marktleider op het 
gebied van bedrijfsmatig onroerend goed 
op zoek naar technisch medewerkers. Je 
beheert zelfstandig, vanuit een team van 
vier, een aantal panden in regio Haarlem 
en bent verantwoordelijk voor het klein 
technisch onderhoud. Interesse? 
Jij bent een spin in het web en hebt twee 
rechterhanden. Je bent graag uitvoerend 
bezig op verschillende locaties. Je denkt 
mee om efficient te kunnen werken met 
je teamgenoten. Je bent communicatief 
vaardig en het visitekaartje richting onze 
klanten.Je bent:- Verantwoordelijk voor 
opruimen, schoonhouden van de 
werkomgeving, werkbus en/of -plaats, 
apparatuur en gereedschap;- Interne en 
externe controle van de staat van het 
pand;- Melden van 
storingen/onregelmatigheden bij 
leidinggevende;- Gebruikers aanspreken 
op het niet naleven van afspraken;- 
Bijhouden van de voorraadlijst 
materiaal;- Meedraaien met piketdienst. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 40-40 uur per week. 
Een marktconform salaris aan de hand 
van leeftijd en ervaring. Uitdagende en 
veelzijdige baan en gezellige teamuitjes. 
Plaats: HAARLEM 

Gevraagd: 
 Mbo-2, Techniek en productie   
 - Ervaring met (klein) technisch 

onderhoud;- Je bent servicegericht, 
enthousiast en sociaal- VCA diploma 
is een pré- Je kunt goed multitasken 
en toont initiatief. 

 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: 4995121 
 
 

Onderhoud 
windturbines 

WBS4997021  (M/V) 
Deze werkgever levert sinds 2015 
inspectie- en onderhoudsdiensten voor 
windparken op zee en op land. Wij 
dragen op deze manier heel actief bij aan 
een duurzame samenleving en een 
stabiele energievoorziening voor 
iedereen. 
Voor de uitbreiding van ons team zijn wij 
op zoek naar minimaal 2 ervaren Balance 
of plant inspectors voor een aantal 
offshore windparken in West Nederland.  
Binnen de functie inspecteer jij de 
funderingen van windturbines met 
betrekking tot coating, boutverbindingen, 
corrosie en algemene (las) inspectie. 
Daarnaast kan je jouw collega's voorzien 
van onderbouwde technische adviezen.Je 
werkt samen met een collega via een 
twee wekelijkse planning voor een aantal 
offshore windparken in west Nederland 

en daarnaast kan je ook op andere 
service locaties worden ingezet. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 40-40 uur per week. 
Startdatum is maart ’22. Je gaat mee in 
een team, 2 weken op, 2 weken af - 12 
uur per dag. Volledig in de kost. Goed 
salaris 
Plaats: IJMUIDEN 
 
Gevraagd: 
 Mbo-2   
 Als beginner ben jij woonachtig in 

Noord-Holland, in bezit van rijbewijs, 
auto én VCA of bereid deze te halen. 
Jij hebt technische affiniteit, bent een  
teamplayer en beheerst de Engelse & 
Nederlandse taal. Geen hoogte- en 
watervrees. Beschikbaar per maart 
2022 voor 2 weken op 2 weken af! 

 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: 4997021 



 
 
 
 
 

 
 

 Vacatures  

 

Onderhoud-
schilders 
Haarlem e.o. 

WBS5004621  (M/V) 
Het betreft onderhoud- en 
renovatiewerkzaamheden. Er is ruimte 
voor ervaren en minder ervaren 
schilders. Interesse? 
Bij dit schildersbedrijf kom jij vaak bij 
particulieren over de vloer. Daarnaast 
sta je regelmatig voor de mooie 
uitdaging om bijvoorbeeld ziekenhuizen 
of schoolgebouwen op te knappen. Je 
bent  verantwoordelijk voor de 
oplevering van vakwerk bij de klant. Als 
schilder voor dit bedrijf kom je veel bij 
klanten over de vloer. Het spreekt dus 
voor zich dat je sociaal vaardig bent, een 
prettig contactpersoon en netjes werkt. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 32-38 uur per week. 
Het betreft werk voor langere tijd. 
Overige voorwaarden conform CAO voor 
het schildersbedrijf. 37,5 uur per week. 
Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 Vakopleiding (mbo/havo) (aspirant) 

gezel schilder, zelfstandig kunnen 
werken, gezonde werklust en gevoel 
voor kwaliteit en collegealiteit 
bezitten. 

 Taalvaardigheid: 
Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs: B (wens) 
 
 
 
 

Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
marjolein.veeninga@uwv.nl 
Vacaturenummer: 5004621 
 
 

Heftruck-
chauffeur 

WBS5188921  (M/V) 
Deze opdrachtgever is dringend op zoek 
naar heftruckchauffeur(s). 
Bestuurt een heftruck en vervoert 
goederen over korte afstanden. Werkt in 
het magazijn van bedrijven en op 
bedrijfsterreinen en haventerreinen. 
Voorbeelden van werkzaamheden: 
verplaatst goederen, laadt en lost 
vrachten, pakt goederen in, werkt 
volgens geldende 
veiligheidsvoorschriften, verricht 
onderhoudswerkzaamheden aan de 
heftruck en verhelpt kleine 
storingen.Aanvullend:•MBO-diploma 
(niveau 2 of 3) richting 
logistiek•Logistieke ervaring in een 
warehouse•Gecertificeerd (EPT-
)vorkheftruckchauffeur of bereid dit 
certificaat te halen•Bereid te werken in 
ploegendiensten en (vries)kou•Goede 
fysieke gesteldheid i.v.m. 
tilwerkzaamheden•Goede beheersing 
Nederlandse en/of Engelse 
taal•Nauwkeurig kunnen werken; flexibel 
in verband met overwerkenWat krijg 
je?•€2.200 – €2.700 bruto 
p/m•Ploegentoeslag•40-urige 
werkweek•28 
vakantiedagen•Ontwikkelmogelijkheden 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 32-40 uur per week. 

Salaris is afhankelijk van opleiding en 
werkervaring 
Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 - Heftruckcertificaat is een pré.- 

Bereid om te werken in 
ploegendiensten.- Flexibel.- 
Nauwkeurig.- Fysiek fit. 

 Taalvaardigheid: 
Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs: B (wens) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
chris.duijn@uwv.nl  
Vacaturenummer: 5188921 

  



 
 
 
 
 

 
 

 Vacatures  

Interieurverzorging 

Aanpakkers in 
de 
metaalindustrie 

WBS57222  (M/V) 
Voor aanstaand groot onderhoud bij de 
fabrieken van Tata, zoeken wij 
sleutelaars, industrieel reinigers en 
opruimers. Alle voorkomende 
werkzaamheden om het onderhoud, 
reparatiewerk en de 
opruimwerkzaamheden zo snel mogelijk 
klaar te krijgen. 
 
Het betreft een uitzendcontract 
dienstverband voor 36-40 uur per week. 
Duur van het werk varieert per opdracht. 
Als jij je goed inzet, zet het 
uitzendbureau zich in om je op 
verschillende opdrachten aan het werk te 
houden. 
Plaats: BEVERWIJK 
 
Gevraagd: 
 Aanpakkersmentaliteit, flexibel 

inzetbaar op gewenste tijden, ook 12-
uur diensten, in een vuile omgeving 
kunnen werken. Geldig VCA-
certificaat. 

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

 Rijbewijs:  (n.v.t.) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
hanspeters@ijmondwerkt.com 
Vacaturenummer: 57222 

 

Kantoor-
schoonmaker 

WBS57422  (M/V) 
Schoonmaken van kantoren, sanitair en 
pantry's. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 12-20 uur per week. 
Aantal uren is in eerste instantie beperkt, 
uitloop, op termijn naar ca. 20 en meer 
uur per week behoort tot de 
mogelijkheden. 
Plaats: IJMUIDEN 
 
Gevraagd: 
 Basisonderwijs   
 Woonachtig in IJmuiden, in ieder 

geval beschikken over een fiets. 
 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: 57422 

 

Schoonmaker 
kantoren Tata 

WBS59722  (M/V) 
Schoonmaken van kantoren, 
trappenhuizen, toiletten en badlokalen 
bij Tata. Uren zijn in overleg met het 
uitzendbureau. Geen VCA noodzakelijk! 
 
Het betreft een uitzendcontract 
dienstverband voor 20-38 uur per week. 
Flexibiliteit is prettig i.v.m. de 
verschillende werktijden. Verschillende 
diensten, ’s ochtends tussen 6.00 en 
13.00. En ’s middags tussen 16.00 en 
22.00 uur. Werk voor langere tijd. 
Plaats: BEVERWIJK 
 
Gevraagd: 
 Basisonderwijs   
 Nederlands of Engels sprekend en 

begrijpend. Dit is noodzakelijk om de 
veiligheidstoets te kunnen afleggen 
voor de zogeheten Tata-pas. Enige 
werkervaring met 
kantoorschoonmaak is een vereiste. 

 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: 59722 

 

Medewerker 
schoonmaak 

WBS2164321  (M/V) 
Het gaat om het schoonmaken van 
diverse kantoorpanden in Beverwijk. - 
avonds 2x p/w 2 u (op ma en do) - 
maandagochtend (nu nog op woe). De 
werktijd is 1u van  9:00 tot 10:00.- 
woensdagochtend. De werktijd is 3u van 
9:00 u tot 12:00u. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor -16 uur per week.  
Plaats: UITGEEST 
 
Gevraagd: 
 Vmbo   
 Jij bent iemand die hard werkt en 

initiatief neemt, maar ook instructies 
opvolgt. Verder ben je leergierig en 
enthousiast. 

 Taalvaardigheid: 
Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs:  (n.v.t.) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
marjolijngras@ijmondwerkt.com 
Vacaturenummer: 2164321 



 
 
 
 
 

 
 

 Vacatures  

 

Schoonmaak-
medewerker 

WBS4609921  (M/V) 
Maakt het interieur van gebouwen 
(bijvoorbeeld kantoren, scholen, banken 
en zorginstellingen) schoon. Voorbeelden 
van werkzaamheden: stofzuigt, neemt 
bureaus, tafels en telefoons af, stoft af, 
dweilt vloeren, maakt sanitair schoon en 
leegt afvalbakken. 
Met collega op de auto, samen werken; 
Eventueel af en toe ook zelfstandig 
werken; 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 30-38 uur per week. 
Salaris boven CAO schoonmaak, bij 
gebleken geschiktheid. 
Plaats: BEVERWIJK 
 
Gevraagd: 
 Vmbo, Horeca en huishouding , 

Schoonmaak  
 Met rijbewijs B; 30-38 uur per week 

beschikbaar;Bewezen ervaring in de 
schoonmaak;Werktijden in overleg, 
tussen 06:00 en 
20:00;Schoonmaakdiploma 
(RAS/SVS) pre;Vloeren diploma ook 
pre; Werkgebied regio Haarlem, 
Beverwijk, Amsterdam en incidentele 
klussen; 

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

 Rijbewijs: B (eis) 
 
 
 
 
 

Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
bob.selier@uwv.nl  
Vacaturenummer: 4609921 
 
 

Medewerker 
Rolstoel-
reiniging 

WBS5010121  (M/V) 
Wil jij deel uitmaken van een groeiend 
bedrijf dat hulp biedt aan 
zorginstellingen? Vind jij het fijn om in 
de avond en begin nacht te werken? Wil 
jij op jouw manier iets betekenen voor 
hulpbehoevenden? Dan is deze functie 
van Schoonmaker rolstoelen wellicht iets 
voor jou! 
Je werkt altijd met z'n tweeën. Het 
bedrijf zoekt 2 nieuwe collega's. Het is 
de bedoeling dat je samen na een 
inwerkperiode een team gaat vormen 
(dus zeker ook leuk voor echtparen)!  Je 
taak is het reinigen van 
zorghulpmiddelen op locatie bij diverse 
zorginstellingen in Nederland. Denk 
hierbij aan rolstoelen, po- en 
douchestoelen, verpleeghuisbedden en 
overige zorghulpmiddelen.Het reinigen 
van de rolstoelen gebeurt met behulp 
van een mobiele reinigingsunit. Het 
reinigen van bedden gebeurt overdag. 
Binnen dit bedrijf wordt er door heel 
Nederland gewerkt. Het kan dus 
voorkomen dat je meer dan 150 km 
moet reizen om op de werkplek te 
komen (reizen is werktijd). Je werkt 
maximaal 4 avonden per week. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 20-30 uur per week. 

Basisuurloon van € 14,- p/u; Na 21.30u 
toeslag van 30%; reiskosten worden 
vergoed indien van toepassing; 
WERKTIJDEN van 18.00 UUR tot +/- 
02.00 UUR op MA t/m DO. 
Plaats: Groningen, Friesland, Drenthe, 
Overijssel, Noord-Brabant, Gelderland, 
Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, 
Zeeland, Limburg, Flevoland 
 
Gevraagd: 
 Mbo-algemeen   
 Bereid om 's avonds en 's nachts te 

werken (van +/- 18.00u -02.00u MA 
t/m DO;Gemotiveerd en een hands 
on mentaliteit;Verstand van 
schoonmaak, de zorg en enig 
technisch inzicht;Fysiek in orde (geen 
rugklachten);Woonachtig in de 
Zaanstreek (vertrek 
locatie);Basiskennis computers. 

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

 Rijbewijs: B (eis) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
roy.rijnsburger@uwv.nl 
Vacaturenummer: 5010121 

 

Productiemede
werker 
Industriele Was 

WBS5075621  (M/V) 
Als medewerker productie ben je 
onderdeel van het reinigingsproces van 
textiel en wordt je ingezet op diverse 
afdelingen in de productieketen. Dit kan 
zowel bij schoongoed als bij vuilgoed 
zijn. 
Kunnen functioneren in een 
multiculturele omgeving 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 24-40 uur per week. 
CAO Wasserijen 
Plaats: HEEMSTEDE 
 
Gevraagd: 
 Basisonderwijs   
 Taalvaardigheid: 

Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs:  (n.v.t.) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
peter.moet@pasmatch.nl 
Vacaturenummer: 5075621 



 
 
 
 
 

 
 

 Vacatures  

 

Schoonmaker 

WBS5076521  (M/V) 
Voor onze kunsthandel en lijstenmakerij 
zijn wij op zoek naar iemand die ons 
twee ochtenden per week komt helpen 
bij het schoonhouden van onze winkel. 
We verkopen schilderijen en 
kunstvoorwerpen en hebben een 
lijstenmakerij. De wekelijkse 
werkzaamheden bestaan uit het afnemen 
van de oppervlakken, schoonmaken van 
de etalage, stofzuigen en dweilen. 
Daarnaast halen we regelmatig de 
schilderijen van hun plek en houden zo 
een gespreide grote schoonmaak. We 
werken met kunst, dus we zoeken 
iemand die nauwkeurig en netjes te werk 
gaat. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 6-10 uur per week.  
Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 Ook vragen we of je er representatief 

uit wilt zien, want het schoonmaken 
gebeurd tijdens openingstijden. 

 Taalvaardigheid: 
Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs:  (n.v.t.) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
bob.selier@uwv.nl  
Vacaturenummer: 5076521 

 

Schoonmaker 
Patat fabriek 

WBS5077121  (M/V) 
Je gaat de machines van de Patatlijn aan 
het einde van de dag schoonmaken en 
de fabrieksvloer weer boenen. 
Fysiek fit 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 16-24 uur per week. 
Werktijden in overleg. 
Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 Basisonderwijs   
 Fysiek fit. Nl taal voldoende 
 Taalvaardigheid: 

Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs:  (n.v.t.) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
peter.moet@pasmatch.nl 
Vacaturenummer: 5077121 

  



 
 
 
 
 

 
 

 Vacatures  

Onderwijs 

Vakleerkracht 
basisonderwijs 

WBS4281821  (M/V) 
Bij dit schoolbestuur zijn mogelijkheden 
ontstaan voor vakleerkrachten. Het gaat 
om muziek, drama, tekenen, techniek 
etc. De mogelijkheden kun je bespreken 
met HR. 
Voor diverse scholen van dit bestuur 
wordt gezocht naar vakdocenten. Heb je 
ervaring als leerkracht? Heb je ervaring 
als vakdocent, dan komen we graag in 
contact. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 16-40 uur per week. 
Salariëring op basis van leeftijd en 
ervaring volgens CAO po. 
Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 Mbo-4, Onderwijs, cultuur en 

wetenschap , Onderwijs, training en 
instructie  

 - communicatief sterk;- goed kunnen 
plannen en organiseren;- flexibel 
inzetbaar;- ervaring / sterke ervaring 
in een betreffend vakgebied. 

 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: 4281821 

 

Pedagogisch 
medewerker 

WBS4733421  (M/V) 
Voor een kinderopvangorganisatie in 
Haarlem zijn wij op zoek naar een 
gediplomeerd pedagogisch medewerker 
of onderwijsassistent. 
Werktijden tussen 13:00-18:00 uur 
dagen in overleg 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 16-24 uur per week.  
Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 Mbo-3   
 Gediplomeerd pedagogisch 

medewerker of 
onderwijsassistentVOG kunnen 
overhandigenNederlands 
sprekendFlexibel 

 Taalvaardigheid: 
Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs:  (n.v.t.) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
roy.rijnsburger@uwv.nl  
Vacaturenummer: 4733421 

  



 
 
 
 
 

 
 

 Vacatures  

Overheid 

Systeem-
beheerder 

WBS43722  (M/V) 
Als systeembeheerder maak je deel uit 
van team Facility (werkveld 
informatievoorziening en automatisering) 
Het werkveld bestaat uit een 
gegevensbeheerder, twee 
systeembeheerders, 
servicedeskmedewerkers, een CISO en 
een ICT-specialist. 
Zij werken samen aan de 
doorontwikkeling van de 
informatievoorziening en de digitale 
dienstverlening van het bedrijf. ### Wat 
ga je doen?In de functie van 
systeembeheerder vertaal je de wensen 
en behoeften van gebruikers naar 
inrichting en toepassingen van ICT-
systemen, netwerken en applicaties en 
beheer je deze. Je ontwerpt, verzorgt en 
bewaakt koppelingen tussen systemen 
en applicaties en draagt zorg voor de 
technische beveiliging en autorisaties. 
Vanuit je expertise treed je op als 
adviseur en opdrachtgever, je stelt 
programma’s van eisen op en 
onderhoudt contacten met onze externe 
leveranciers. Met hetzelfde gemak 
ondersteun je gebruikers bij (complexe) 
problemen, maak je een instructie en 
verzorg je installaties en implementaties 
op de werkplekken en servers. Het 
documenteren en afhandelen van tickets, 
3e lijn, vallen onder de dagelijkse 
bezigheden. Je haalt energie uit het 
schakelen tussen al deze 
werkzaamheden en hebt de ambitie om 
mee te groeien in een werkveld waarin 
veranderingen zich snel opvolgen! 
###En verder…Installeren en beheren 
van de infrastructuur en 

serveromgeving;Beheren en bijhouden 
van de CMDB, maken en bijhouden van 
documentatie;Installeren, configureren 
en beheren van applicaties;Aangeven en 
doorvoeren van verbeteringen in het 
netwerk;Ondersteunen en adviseren van 
collega’s en management;Bijhouden van 
ICT-ontwikkelingen. ###Interesse? 
Stuur dan jouw cv en motivatie voor 23 
januari naar 
Frenkvanbatum@ijmondwerkt.com. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 32-40 uur per week.  
Plaats: BEVERWIJK 
 
Gevraagd: 
 Mbo-4   
 Wie zoeken wij?- Je hebt een 

relevante (IT) mbo-4 opleiding 
afgerond en je blijft je ontwikkelen in 
je vakgebied;- Je bent bekend met 
systemen zoals Microsoft Active 
Directory, Office 365, Exchange 
online, Microsoft Azure, virtualisatie, 
Citrix, back-up oplossingen, VDI, 
Firewall en switches 

 Taalvaardigheid: 
Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs:  (n.v.t.) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
frenkvanbatum@ijmondwerkt.com  
Vacaturenummer: 43722 

 

Klantmanager 

WBS44022  (M/V) 
Je maakt onderdeel uit van team Werk, 
Inkomen en Zorg. Dit team bestaat uit 
ongeveer 50 collega’s (participatiewet, 
WMO, Sociaal team, bijzondere 
doelgroepen) en is verdeeld in een team 
A en team B. ### 
Wat ga je doen?Als adviseur 
Participatiewet ben je verantwoordelijk 
voor jouw klantenbestand. Met je klanten 
ga je in gesprek; je begeleidt en je 
motiveert hen naar kansen op de 
arbeidsmarkt en scholingsmogelijkheden. 
Hierbij onderhoud je, afhankelijk van de 
situatie en de behoefte van de klant, 
nauw contact met diverse collega’s 
(adviseurs WMO, schuldhulpverlening, 
sociale recherche en sociale veiligheid) 
voor een brede en integrale aanpak van 
de problematiek. Daarnaast heb je een 
goed contact met de ketenpartners. Je 
bent alert op mogelijke fraude en zo 
nodig tref je passende maatregelen. 
###Daarnaast behandel je aanvragen 
levensonderhoud en bijzondere bijstand. 
Je beoordeelt het recht op voortzetting, 
wijziging of beëindiging van de uitkering 
Participatiewet. Je houdt je administratie 
op orde, adviseert collega’s en stelt 
beschikkingen op. Je bent 
verantwoordelijk voor zowel de 
doelmatigheid als de rechtmatigheid. 
###Interesse? Stuur dan jouw cv en 
motivatie voor 16 januari naar 
frenkvanbatum@ijmondwerkt.com 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 32-36 uur per week.  
Plaats: BEVERWIJK 
 
Gevraagd: 

 Hbo/bachelor   
 Jouw profiel:- ervaring opgedaan als 

adviseur Participatiewet; - 
communicatief sterk, besluitvaardig 
en motiverend; - afgeronde hbo-
opleiding; - actuele kennis van 
vakgerichte wet- en regelgeving en 
interesse in de scholings-, en 
arbeidsmarkt; 

 Taalvaardigheid: 
Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs:  (n.v.t.) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
frenkvanbatum@ijmondwerkt.com  
Vacaturenummer: 44022 



 
 
 
 
 

 
 

 Vacatures  

 

Junior 
Verkeers-
kundige 

WBS44922  (M/V) 
Je maakt deel uit van het team 
Ingenieursbureau. Samen met je collega 
verkeerskundigen houd je je bezig met 
de verkeerskundige aspecten van de 
infrastructuur. We hebben veel aandacht 
voor de inrichting en gebiedsontwikkeling 
van onze stad. 
Eén van de grote projecten is de 
herontwikkeling van de Spoorzone 
Beverwijk. Bij dit (én andere) projecten 
is het een uitdaging om Beverwijk mobiel 
en bereikbaar te houden. Wij geven je de 
kans hier aan mee te werken! ### Wat 
ga je doen?Als junior draai je mee in het 
team van verkeerskundigen. Jij fungeert 
als ‘spin in het web’ tussen alle 
disciplines rondom de openbare ruimte 
en verkeer. Je houdt je bezig met het 
beantwoorden van -soms ad hoc- vragen 
van bewoners en belangengroeperingen 
en geeft zelfstandig advies binnen kleine 
projecten zoals herinrichtingen. In 
grotere projecten zoals 
gebiedsontwikkelingen werk je samen 
met ervaren collega’s. Je werkt integraal 
en stemt proactief af met de collega’s 
van de verschillende teams. Mede op 
basis van jouw adviezen worden er 
keuzes over de weginrichting en de 
openbare ruimte gemaakt. Daarnaast 
doe je onderzoek op het gebied van 
verkeer en leg je de verbindingen met de 
wijk en haar bewoners. Hierdoor worden 
de effecten van gemaakte keuzes 
zichtbaar. ###Interesse? Stuur jouw cv 
en motivatie voor 19 januari naar 
frenkvanbatum@ijmondwerkt.com 
 

Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 32-40 uur per week.  
Plaats: BEVERWIJK 
 
Gevraagd: 
 Mbo-4   
 Jouw profiel: - Je bent een 

verkeerskundige op mbo-niveau met 
een aantal jaar werkervaring én de 
ambitie om je verder te ontwikkelen 
óf je bent recent afgestudeerd aan de 
hbo-opleiding Ruimtelijke 
Ontwikkeling, specialisatie 
Verkeerskunde. 

 Taalvaardigheid: 
Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs:  (n.v.t.) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
frenkvanbatum@ijmondwerkt.com  
Vacaturenummer: 44922 

 

Beleiders-
medewerker 
OOV 

WBS45322  (M/V) 
Samen met de politie, Openbaar 
Ministerie, Veiligheidsregio 
Kennemerland, Bedrijfsinvesteringszone 
Havengebied, RIEC Noord-Holland en 
andere partners werken wij aan 
projecten en programma’s om de 
veiligheid te vergroten voor onze 
inwoners en ondernemers. ### 
Als beleidsmedewerker OOV ben je 
daarin centraal aanspreekpunt en ben je 
medeverantwoordelijk voor het 
veiligheidsbeleid en de integrale aanpak 
daarvan. Je geeft handen en voeten aan 
beleid en de diverse aanpakken op het 
veiligheidsterrein. Denk bijvoorbeeld aan 
het uitrollen van een wijkgerichte dr-
gsaanpak, het ondersteunen van de 
beleidsadviseurs, stukken schrijven voor 
bestuurlijke besluitvorming en fungeren 
als contactpersoon voor diverse 
stichtingen en organisaties o.a. op het 
terrein van inclusie. ### Wat wij 
vragen?Je bent politiek-bestuurlijk 
sensitief, analytisch, stressbestendig, 
tactisch, resultaatgericht, ‘hands on’ en 
hebt overtuigingskracht. Je bouwt en 
onderhoudt een netwerk en bent goed in 
staat om de belangen van de 
verschillende stakeholders tegen elkaar 
af te wegen. Je gaat een conflict niet uit 
de weg, kunt goed communiceren en 
schakelt gemakkelijk tussen 
verschillende niveaus. ###Juist die 
eigenschappen maken jou tot een goede 
beleidsmedewerker Openbare Orde en 
Veiligheid, zeker in combinatie met:- 
HBO+ / WO werk- en denkniveau en een 
afgeronde opleiding Integrale 

Veiligheidskunde, Bestuurskunde, 
Criminologie, Rechten of een soortgelijke 
opleiding.- Relevante werkervaring (1-3 
jaar). ###Interesse? Stuur dan jouw cv 
en motivatie voor 17 januari naar 
frenkvanbatum@ijmondwerkt.com 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 32-36 uur per week.  
Plaats: IJMUIDEN 
 
Gevraagd: 
 Hbo/bachelor   
 Taalvaardigheid: 

Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs:  (n.v.t.) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
frenkvanbatum@ijmondwerkt.com  
Vacaturenummer: 45322 



 
 
 
 
 

 
 

 Vacatures  

 

Beleiders-
medewerker 
Openbare orde 

WBS45622  (M/V) 
Samen met de politie, Openbaar 
Ministerie, Veiligheidsregio 
Kennemerland, Bedrijfsinvesteringszone 
Havengebied, RIEC Noord-Holland en 
andere partners werken wij aan 
projecten en programma’s om de 
veiligheid te vergroten voor onze 
inwoners en ondernemers. ### 
Als beleidsmedewerker OOV ben je 
daarin centraal aanspreekpunt en ben je 
medeverantwoordelijk voor het 
veiligheidsbeleid en de integrale aanpak 
daarvan. Je geeft handen en voeten aan 
beleid en de diverse aanpakken op het 
veiligheidsterrein. Denk bijvoorbeeld aan 
het uitrollen van een wijkgerichte dr-
gsaanpak, het ondersteunen van de 
beleidsadviseurs, stukken schrijven voor 
bestuurlijke besluitvorming en fungeren 
als contactpersoon voor diverse 
stichtingen en organisaties o.a. op het 
terrein van inclusie. ### Wat wij 
vragen?Je bent politiek-bestuurlijk 
sensitief, analytisch, stressbestendig, 
tactisch, resultaatgericht, ‘hands on’ en 
hebt overtuigingskracht. Je bouwt en 
onderhoudt een netwerk en bent goed in 
staat om de belangen van de 
verschillende stakeholders tegen elkaar 
af te wegen. Je gaat een conflict niet uit 
de weg, kunt goed communiceren en 
schakelt gemakkelijk tussen 
verschillende niveaus. ###Juist die 
eigenschappen maken jou tot een goede 
beleidsmedewerker Openbare Orde en 
Veiligheid, zeker in combinatie met:- 
HBO+ / WO werk- en denkniveau en een 
afgeronde opleiding Integrale 

Veiligheidskunde, Bestuurskunde, 
Criminologie, Rechten of een soortgelijke 
opleiding.- Relevante werkervaring (1-3 
jaar). ###Interesse? Stuur dan jouw cv 
en motivatie voor 17 januari naar 
frenkvanbatum@ijmondwerkt.com 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 32-36 uur per week.  
Plaats: IJMUIDEN 
 
Gevraagd: 
 Hbo/bachelor   
 Taalvaardigheid: 

Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs:  (n.v.t.) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
frenkvanbatum@ijmondwerkt.com  
Vacaturenummer: 45622 

 

Testers gezocht 
voor UWV HQ 

WBS1555221  (M/V) 
Heb je recente werkervaring in één van 
onderstaande functies en beheers je de 
Nederlandse taal uitstekend stuur dan je 
cv. 
UWV is voor het Testcentrum op HK 
Amsterdam dus op zoek naar diverse 
test-rollen:•Tester•Test analist•Testtool 
ontwikkelaar•Test automatiseerderTwee 
type testersOver het algemeen zoeken 
we Cv’s met enige ervaring. De Tester 
(fgrp 7) is een beginner. Heeft 
basiskennis maar is nog niet zo ervaren. 
De Testanalist (fgrp 8) heeft veel 
ervaring, in de breedte of in de diepte. 
Qua gedrag straalt hij/zij senioriteit uit 
en is vraagbaak voor het team. 
Werklocatie: A’dam, thuiswerken is 
uiteraard mogelijk en na Corona zal het 
waarschijnlijk 50% kantoor -50% thuis 
werken worden. Uren: 32 uur is mogelijk 
of 40 uur in de week.We onderscheiden 
op hoofdlijnen twee type Testers.  1>De 
decentrale testers die in Agile teams 
werkzaam zijn. Basiskennis van het 
testen. ‘On the job’ zal hen functionele 
kennis over het betreffende systeem 
worden bijgebracht. Belangrijke 
competenties binnen de agile teams zijn 
samenwerken en communicatie. 
Nederlands is de voertaal. De basis is 
meestal T-map of ISTQB (de Engelse 
variant).SQL wordt veel gebruikt is zeker 
een pre.Afhankelijk van het systeem 
waarvoor gewerkt wordt is kennis van 
XML, Tooling wat wordt gebruikt is Jira, 
PLSQL developer, Sopui.Verder is het 
zeker een pré als men affiniteit heeft met 
Testautomatisering (als gebruiker). 
Tools: TAF, Selenium maar er zijn er nog 
velen.2>Testers in meer specialistische 

rollen.Voorbeelden zijn:•Securitytesters. 
•Testautomatiseerders•Performanceteste
roTestdatamanagement 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 32-40 uur per week. 
€3332,- en max. €4615,- schaal 8 
Plaats: AMSTERDAM 
 
Gevraagd: 
 Hbo/bachelor, Automatisering en ICT   
 Iedereen met ervaring in testen of 

programmeren screenen en bij 
geschiktheid voorstellen. De praktijk 
heeft uitgewezen dat ‘oud’ 
programmeurs vaak goede testers 
zijn. Zij hebben veelal het technisch 
inzicht hoe b.v. databases zijn 
opgebouwd en aan elkaar gekoppeld 
zijn. 

 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: 1555221 



 
 
 
 
 

 
 

 Vacatures  

 

Werken bij 
Defensie 

WBS3800821  (M/V) 
De actuele vacatures van defensie staan 
op: https://werkenbijdefensie.nl/ en 
https://www.werkenvoornederland.nl/va
catures?werkgever=01310 
 
Het betreft een vast dienstverband voor 
36-38 uur per week. Volgens CAO, in 
overleg met defensie. 
Plaats: Groningen, Friesland, Drenthe, 
Overijssel, Noord-Brabant, Gelderland, 
Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, 
Zeeland, Limburg, Flevoland 
 
Gevraagd: 
 Mbo-3   
 Sollicitant moet in het bezit zijn van 

de Nederlandse nationalit. Iedere 
Nederlandse militair is internationaal 
inzetbaar / uitzendbaar. Aanstelling 
op voorwaarde van een positieve 
medische en psychologische keuring 
en veiligheidsonderzoek.Voor deze 
vacature is een VOG vereist. 

 Taalvaardigheid: 
Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs:  (n.v.t.) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
dennis.dehoop@uwv.nl  
Vacaturenummer: 3800821 

  



 
 
 
 
 

 
 

 Vacatures  

Overige/ Uniforme beroepen 

Talent Matching 
Unique 

WBS220721  (M/V) 
Unique biedt een 
talentontwikkelingsprogramma aan 
werkzoekende met een afstand tot de 
arbeidsmarkt aan. 
Het traject duurt tien weken en bestaat 
uit twee dagdelen online training 
(groepsgewijs), gevold door 1-op-1 
coaching/ jobhunting. De training zoomt 
in op de talenten van de kandidaten, 
waarmee een portfolio wordt opgesteld. 
Deze wordt gebruikt ter aanvulling op 
het cv. Tevens wordt er aandacht 
besteed aan (online) presentatie, pitch 
en LinkedIn. Doel is binnen deze tien 
weken uitstroom naar werk te behalen. 
Dit kan zowel via vacatures van Unique, 
als ook via andere bureaus of 
organisaties. 
 
Het betreft een uitzendcontract 
dienstverband voor 28-40 uur per week.  
Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 Basisonderwijs   
 - Afstand tot de arbeidsmarkt in 

brede zin;- Goede beheersing 
Nederlandse taal; - Digivaardig en in 
het bezit van laptop, smartphone, 
oid;- Minimaal 28 uur per week 
beschikbaar voor werk. 

 Taalvaardigheid: 
Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs:  (n.v.t.) 
 
 
 
 

Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
amy.schaap@uwv.nl  
Vacaturenummer: 220721 

  



 
 
 
 
 

 
 

 Vacatures  

Secretarieel 

Controller van 
de Business 

WBS3317721  (M/V) 
Als Controller van de Business bij 
Financieel Economische Zaken start je 
binnen de Controllerspool. De 
Controllerspool kan gezien worden als 
een intern detacherings-/ adviesbureau 
van controllers binnen (en soms zelfs 
buiten) UWV. De Controllerspool valt 
onder de divisie Financieel Economische 
Zaken 
De opdrachten, die gemiddeld twee jaar 
duren, voer je meestal uit bij de 
Business Control & Kwaliteit (BC&K)-
afdelingen van de divisies en directies. 
Het Hoofd BC&K van een divisie of 
directie is dan ook vaak jouw tijdelijke 
interne opdrachtgever.De opdrachten die 
je uit gaat voeren, kunnen betrekking 
hebben op zowel control van de reguliere 
bedrijfsuitvoering als ook op control van 
veranderprojecten. We zijn dan ook op 
zoek naar Projectcontrollers, Controllers 
van de Business en Kwaliteitsadviseurs. 
Het niveau van de opdrachten varieert 
van tactisch (functie van (Junior) 
Controller), naar tactisch/strategisch 
(functie van Senior controller), tot 
strategisch en/of expert -niveau (functie 
van Business controller). De 
werkzaamheden worden uitgevoerd op 
het Hoofdkantoor van UWV in 
Amsterdam en met enige regelmaat ook 
op andere locaties in het land. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 32-38 uur per week. 
Salarisniveau: functiegroep 8, 9, 10 of 
11Zie: CAO UWV 
Plaats: AMSTERDAM 
 

Gevraagd: 
 Wo/master, Handel en administratie , 

Administratie  
 Ben je een ervaren controller die 

beschikt over:een academisch werk- 
en denkniveau;minimaal twee jaar 
relevante werkervaring;kennis van 
het vakgebied;een gezonde dosis 
ambitie;en durf, vasthoudendheid en 
organisatiesensitiviteitEen VOG is 
onderdeel van de procedure 

 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: 3317721 

  



 
 
 
 
 

 
 

 Vacatures  

Transport & Logistiek 

Vrachtwagen-
chauffeur 
(opleiding) 

WBS29022  (M/V) 
Transporteert waardevolle goederen naar 
de juiste bestemming (Winkeldistributie, 
betonmixer, een tankwagen, auto met 
haakarm of een koelwagen).Tijdig 
afleveren van goederen.Helpt  mee met 
het veilig laden en lossen van goederen. 
Houdt de administratie bij en controleert 
diverse papieren controleren die nodig 
zijn om de goederen af te kunnen 
leveren en te mogen 
vervoeren.Controleert vrachtwagen zoals 
het oliepeil, het vloeistofpeil, banden en 
het schoonmaken van de 
vrachtwagen.Bereid avond- en 
nachtdiensten te werken.De kandidaat is 
bereid alle voorkomende 
werkzaamheden, gerelateerd aan 
transport, te accepteren.In bezit zijn van 
eigen vervoer. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 32-40 uur per week. 
Conform opleiding en werkervaring 
Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 Mbo-algemeen, Opslag en transport , 

Vervoer  
 Beheersing Nederlandse taal.MBO 1-2 

werk- en denkniveau.Rijbewijs B 
nodig met minimaal 1 jaar rij-
ervaring.Werken op onregelmatige 
tijden en minimaal 128 uur per 4 
weken  beschikbaar.Afgeven van een 
Verklaring Omtrent Gedrag.Werken 
op alle typen vrachtwagens in alle 
vormen van transport. 

 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: 29022 
 
 

Chauffeur 
pers.Noord 
Holland Noord 

WBS31722  (M/V) 
Voor de regio Haarlem en omgeving zijn 
we op zoek naar chauffeurs 
personenvervoer, in het bezit van taxipas 
of die hiervoor opgeleid willen worden. 
Het gaat om een parttime baan. U bent 
flexibel, bereid om weekend- en 
avonddiensten te werken.Ook bereid om 
rolstoelvervoer te doen. Geen straattaxi! 
Taxiwerq zorgt bij afwezigheid van een 
taxipas voor het behalen hiervan. 
Hiervoor zal tijdens de duur van twee 
maanden een proefplaatsing worden 
ingezet 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 10-30 uur per week. 
Bereid om weekend- en avonddiensten 
te draaien.Flexibele instelling. Interesse? 
Ga naar de site www. taxivacatures.nl en 
meld u daar aan. 
Plaats: Noord-Holland 
 
Gevraagd: 
 Mbo-2, Opslag en transport , Vervoer  
 Servicegericht, Klantvriendelijk,       

verantwoordelijkheidsgevoel, 

probleemoplossend vermogen. 
Uitstekend de Nederlandse taal 
beheersen. Stressbestendig, goede 
contactuele en sociale vaardigheden. 
Bereid zijn om chauffeurspas met 
behoud van uitkering te behalen en 
voldoen aan de voorwaarden. 

 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: 31722 
 
 

Tankcleaner 

WBS79422  (M/V) 
Het van binnen en buiten reinigen van 
tankcontainers. Controles uitvoeren op 
de aanwezigheid van restlading, aan de 
slag met het moderne reinigingssysteem 
en daarna  kwaliteitscontroles uitvoeren. 
Je verplaatst de containers of opleggers 
op het terrein en  verwerkt de gegevens 
in de computersysteem. 
Het is secuur en fysiek werk dat je op 
basis van procedures uitvoert. Dit bedrijf 
vervoert vloeibare levensmiddelen zoals 
plantaardige oliën, vloeibare suikers en 
vruchtensappen in tankauto’s die alleen 
voor levensmiddelen gebruikt worden. 
Hygiëne staat dan uiteraard hoog in het 
vaandel. Voor het reinigen van de tanks 
beschikt het bedrijf over geavanceerde 
reinigingsstations. Voor het 
reinigingsstation in de Westpoort zijn we 
op zoek naar een enthousiaste 
Tankcleaner die van aanpakken weet! 

Standplaats: Amsterdam, Westelijk 
havengebied (Met OV en eigen vervoer 
prima bereikbaar vanuit de IJmond!) 
 
Het betreft een vast dienstverband voor 
40-40 uur per week. Starten op 
uitzendbasis. Salariëring conform de cao 
Beroepsgoederenvervoer. 
Plaats: AMSTERDAM 
 
Gevraagd: 
 Vmbo   
 Je bent leergierig, flexibel en 

collegiaal;Je bent minimaal 18 jaar 
en een aanpakker;Je bent 
veiligheidsbewust en accuraat i.v.m. 
de voedselveiligheid;Je spreekt en 
schrijft goed Nederlands;Een rijbewijs 
B is vereist;BE of CE is een pre. 

 Taalvaardigheid: 
Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs: B (eis) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
hanspeters@ijmondwerkt.com  
Vacaturenummer: 79422 



 
 
 
 
 

 
 

 Vacatures  

 

Magazijn-
medewerker 

WBS2253121  (M/V) 
Voor een werkgever in Beverwijk zijn wij 
op zoek naar flexibele 
magazijnmedewerkers.D.m.v. een app. 
zelf je dagen en beschikbaarheid 
aangeven. Minimaal 16 uur per week. Je 
verricht verschillende werkzaamheden bij 
diverse bedrijven.  Je bent  werkzaam in 
een magazijn of in een 
distributiecentrum. 
Als Orderpicker ben je verantwoordelijk 
voor het gereedmaken en bij elkaar 
zoeken van orders. Daarnaast houd je je 
bezig met de ontvangst, de opslag en het 
verzendklaar maken van 
goederen.Inpakken/sorterenAls 
inpakmedewerker hou je je bezig met 
het in hoog tempo verpakken, stickeren, 
en verzendklaar maken van 
producten.ProductiewerkAls 
productiemedewerker speel je een 
belangrijke rol in het productieproces. Je 
hebt verschillende taken die bijdragen 
tot het maken of het bewerken van een 
product. Bijvoorbeeld een machine 
bedienen, aan de lopende band staan of 
in een magazijn werken. Als lader-losser 
laad en los je vrachtwagens of 
containers. Wat je zoal in- en uitlaadt? 
Voornamelijk producten en pallets. Wat 
ook een onderdeel is van je taken: 
goederen sorteren, verdelen, verplaatsen 
en rangschikken. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 16-36 uur per week.  
Plaats: Noord-Holland 
 
Gevraagd: 
 Vmbo   

 - gemotiveerd;- fysiek sterk;- 
Flexibel;- Klantvriendelijk. 

 Taalvaardigheid: 
Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs:  (n.v.t.) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
marjolijngras@ijmondwerkt.com  
Vacaturenummer: 2253121 
 
 

Leerlingen-
vervoer 

WBS3253921  (M/V) 
We zijn op zoek naar gemotiveerde 
kandidaten uit Zuid Kennermerland en 
IJmond voor groepsvervoer ouderen en 
leerlingenvervoer  Rij-ervaring en 
stratenkennis van gemeente 
Haarlemmerneer is vereist. In bezit van 
chauffeurspas taxi. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 10-20 uur per week.  
Plaats: BEVERWIJK 
 
Gevraagd: 
 Mbo-2   
 Representatief en klantvriendelijk. 

Punctueel en betrouwbaar. Empatisch 
. Nederlands voldoende. 

 Taalvaardigheid: 
Engels 
Mondeling: Goed 
Schriftelijk: Goed 
Nederlands 
Goed 
Goed 

 Rijbewijs: B (eis) 
 

Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
marjolijngras@ijmondwerkt.com  
Vacaturenummer: 3253921 
 
 

Opleiding trein-
verkeersleider 

WBS3410921  (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: 3410921 



 
 
 
 
 

 
 

 Vacatures  

 

Stuwadoor/ 
Havenwerker 

WBS4454421  (M/V) 
Verricht laad- en loswerkzaamheden in 
de haven. Voorbeelden van 
werkzaamheden: laadt en lost schepen 
met goederen (bulk- en stukgoederen) 
en containers, bundelt goederen, haakt 
bundels aan kranen, haalt bundels van 
kranen af, geeft aanwijzingen aan 
kraanmachinisten, dekt ladingen af, etc. 
 
Het betreft een vast dienstverband voor 
40-40 uur per week. Starten op 
uitzendbasis. 
Plaats: IJMUIDEN 
 
Gevraagd: 
 Vmbo   
 Geldig VCA, aanpakker, snel kunnen 

schakelen met collega's, goed 
verstaanbaar zijn. 

 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: 4454421 

 

Taxichauffeur in 
opleiding 

WBS4993621  (M/V) 
Taxiwerq leidt op voor diverse taxi- en 
vervoersbedrijven, m.n. voor 
groepsvervoer, zoals leerlingenvervoer 
en zorgvervoer, ook in de regio Haarlem. 
Maatwerk voor opleiding en bemiddeling 
per geïnteresseerde af te stemmen. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 12-40 uur per week. 
Na succesvol afronden van de opleiding 
kan plaatsing bij een taxibedrijf met een 
proefplaatsing voorgesteld worden. 
Daarna is er eerst een halfjaar contract. 
Bij gebleken geschiktheid volgt 
verlenging van het contract en/of vaste 
dienst. 
Plaats: Noord-Holland 
 
Gevraagd: 
 Mbo-algemeen, Opslag en transport , 

Vervoer  
 Goede motivatie en in staat om het 

vak vlot te kunnen leren, m.n. de 
stratenkennis en inzicht in lokale 
omstandigheden. Voor deze vacature 
is een rijbewijs-B en een Verklaring 
Omtrent Gedrag vereist. 

 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: 4993621 

 

Logistiek-
medewerker 
PostNL Ochtend 

WBS5076121  (M/V) 
Scannen, stapelen en sorteren van 
pakketten in het sorteercentrum van 
PostNL in Halfweg 
 
Het betreft een tijdelijk dienstverband 
voor 16-40 uur per week. Mogelijkheid 
tot 30% toeslag 
Plaats: HALFWEG 
 
Gevraagd: 
 Basisonderwijs   
 Fysiek zeer fit zijn en met eigen 

vervoer naar het werk kunnen komen 
 Taalvaardigheid: 

Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs:  (n.v.t.) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
peter.moet@pasmatch.nl  
Vacaturenummer: 5076121 

 

Logistiek-
medewerker 
PostNL Avond 

WBS5076221  (M/V) 
Scannen, stapelen en sorteren van 
pakketten in het sorteercentrum van 
PostNL in Halfweg 
 
Het betreft een tijdelijk dienstverband 
voor 16-40 uur per week. Mogelijkheid 
tot 30% toeslag 
Plaats: HALFWEG 
 
Gevraagd: 
 Basisonderwijs   
 Fysiek zeer fit zijn en met eigen 

vervoer naar het werk kunnen komen 
 Taalvaardigheid: 

Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs:  (n.v.t.) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
peter.moet@pasmatch.nl  
Vacaturenummer: 5076221 



 
 
 
 
 

 
 

 Vacatures  

 

Receptionist(e) 

WBS5164921  (M/V) 
Voor deze rijschool zijn we op zoek naar 
een receptioniste. 
Ontvangt bezoekers aan de balie van een 
bedrijf of instelling. Voorbeelden van 
werkzaamheden: bedient de 
telefooncentrale, staat telefonerende 
mensen te woord en verbindt hen door, 
verstrekt  algemene informatie over de 
organisatie, ontvangt en registreert 
bezoekers en begeleidt hen naar de 
wachtruimte.Daarnaast houd de persoon 
zich ook bezig met het inplannen van 
instructeurs en klanten die bezig zijn met 
hun rijopleiding. Kortom een diverse 
baan, en je bent het eerste visitekaartje 
voor het bedrijf. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 32-40 uur per week. 
Conform opleiding en werkervaring. 
Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 - Representatief.- Ervaring met 

inplannen van personeel.- 
Klantvriendelijk. 

 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: 5164921 

 

Logistiek 
medewerker - 
Schiphol 

WBS5216521  (M/V) 
Voor diverse opdrachtgevers op en 
rondom Schiphol en Westpoort zijn wij 
op zoek naar logistiek medewerkers voor 
30 a 40 uur pw.Je verricht algemene 
warehouse werkzaamheden zoals: 
Laden/Lossen, orderpicking, heftruck 
rijden of vliegtuigplaten afbreken. 
 
Het betreft een uitzendcontract 
dienstverband voor 30-40 uur per week. 
Salaris ongeveer tussen 10 en 13 euro 
per uur (vanaf 18 jaar) 
Plaats: SCHIPHOL 
 
Gevraagd: 
 Vmbo   
 Je bent fysiek in orde Ervaring in de 

logistiek of productie.Je kan VOG 
overleggenGoede Nederlandse of 
Engelse taalbeheersing.Heftruck 
certificaat is een pre. 

 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:  
marjolein.veeninga@uwv.nl  
Vacaturenummer: 5216521 

  



 
 
 
 
 

 
 

 Vacatures  

Zakelijke dienstverlening 

HR 
Medewerkers 
(2) 

WBS78022  (M/V) 
Voor onze vestiging in Haarlem zoeken 
we twee nieuwe collega HR-
medewerkers.Als HR-medewerker kun jij 
een veelzijdige baan verwachten! Met 
jouw positieve instelling ben jij hét 
aanspreekpunt voor de klant en 
payrollkracht! 
Je bent een kei in relatiebeheer, je bent 
sociaal en betrokken. Jouw focus ligt op 
een foutloze salarisadministratie, contact 
onderhouden met klant en medewerker 
omtrent diverse HR vraagstukken en alle 
bijkomende administratieve 
werkzaamheden.Onderstaand een greep 
uit jouw takenpakket:Het opstarten van 
nieuwe klanten, het geven van 
voorlichting en uitleg aan klanten en 
payrollkrachten Dit doe je (bij voorkeur) 
ook op locatie bij de klantGesprekken 
voeren met medewerkers (re-integratie, 
verzuim en 
functioneringsgesprekken)Presentaties 
houden voor het personeel van nieuwe 
klantenEvaluaties met klanten betreft de 
samenwerkingHet digitaal vastleggen 
van klantgegevens en de dossiers van 
payrollkrachtenHet opstellen en 
controleren van contracten van klanten 
en payrollkrachtenHet adviseren van 
klanten en payrollkrachten op het gebied 
van juridisch-, personeels- en 
(salaris)administratieve 
zakenZorgdragen voor een foutloze 
verloning (wekelijks, periodiek en 
maandelijks) voor jouw 
medewerkersZorgdragen van een 
foutloze facturatie (wekelijks, periodiek 

en maandelijks) voor jouw klantenHet 
verbeteren van het 
urenverwerkingsproces bij je klanten 
waar nodigHet verlenen van assistentie 
bij de administratieve afhandeling van de 
urenverwerkingKennis van toepasselijke 
cao's in jouw klantenportefeuille 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 32-40 uur per week.  
Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 Hbo/bachelor, Personeel, organisatie 

en strategie , Personeel, arbeid en 
loopbaan  

 Minimaal MBO+ of HBO werk- en 
denkniveau richting P&O, MER of 
Juridisch omdat je als 
gesprekspartner op dat niveau met 
onze klanten communiceert;Rijbewijs 
B, een eigen auto is een 
pré;Woonachtig op een redelijke 
woon-werk afstand van Haarlem 

 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:  
amy.schaap@uwv.nl  
Vacaturenummer: 78022 

 

Medewerker 
klantenservice 
inbound 

WBS3592221  (M/V) 
Maak jij graag mensen en klanten blij? 
Als bol.com Klantenservice medewerker 
sta je heel dicht bij de klant van de 
grootste online winkel van Nederland en 
België. Die klanten maak je op 1.001 
manieren blij. Bol.com is tevreden als al 
haar klanten blij zijn. 
Klanten vertellen dat er ergere dingen op 
de wereld zijn dan een zoekgeraakt 
pakketje? Nope. Antwoorden van een 
belscript oprakelen? No way. Als bol.com 
klantenservice medewerker sta je 
klanten niet te woord, maar maak je ze 
blij. Whatever it takes. Je kan het met 
bol.com! Dat is dus een andere 
benadering dan hoe veel andere 
bedrijven hun klanten behandelen. Als 
klantenservice medewerker weet je een 
klant pas écht kunt helpen als je dat 
verhaal kent. Een voorbeeld? Als je weet 
dat een klant een camera heeft besteld 
om foto’s van de net geboren kleine te 
maken, weet je waarom het zo belangrijk 
is als de bestelling niet of te laat aan de 
deur wordt afgeleverd.En dus schakel je 
extra hard op om die klant te helpen. Je 
bent immers ‘mini-ondernemer’ en dan 
weet je hoe belangrijk het is dat klanten 
bij je terug komen. Oplossingsgericht en 
creatief ondernemerschap juichen we 
dus toe. Je krijgt die 
verantwoordelijkheid.En we juichen nog 
harder als jij die oplossing deelt met je 
team, zodat we er samen beter van 
worden. Dit is de Champions League in 
klantencontact! Dit doe je als Service 
Expert via de telefoon, chat & mail. Alles 
voor de bol.com klant!Thuiswerken is 

mogelijk, fulltime of parttime werken is 
mogelijk. Wel werk je gemiddeld 2 
avonden per week en 1 weekend per 2 
weken.Je komt in dienst bij 
Teleperformance, een grote speler in 
Klantenservice diensten, kantoor 
Zoetermeer. Contract voor 7 maanden. 
De eerste 6 weken moet je fulltime 
beschikbaar zijn voor trainingen. Daarna 
kun je parttime werken. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 20-40 uur per week. 
11 bruto / uur voor 21 jaar e.o. 
Plaats: Zuid-Holland 
 
Gevraagd: 
 Mbo-algemeen   
 Heb je MBO-niveau?Haakjesvinder: je 

zoekt én vindt uit wat de klant 
beweegtSterke schouder: klanten 
leunen graag op je. 
Terecht!Uitvinder: als er geen 
pasklare oplossing is, vind je die 
uitOndernemer: je verbetert niet 
omdat dat *moet*, maar omdat je 
dat *wilt* 

 Taalvaardigheid: 
Nederlands 
Mondeling: Uitstekend 
Schriftelijk: Goed 

 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: 3592221 



 
 
 
 
 

 
 

 Vacatures  

 

Aankomend 
Intercedent 
ZKIJ 

WBS3846521  (M/V) 
Doe mee aan dit speciale traject van 
Artra en word intercedent bij een van de 
grote uitzendorganisaties in Nederland! 
Voor dit traject wordt samengewerkt met 
het UWV en zeven uitzendbureaus. 
Een uitzendprofessional, ook wel 
intercedent, consultant, adviseur, 
consulentof arbeidsbemiddelaar 
genoemd, brengt werkgevers en 
uitzendkrachtensamen. Als professional 
heb je daarom veel kennis nodig: over 
klantenen wet- en regelgeving, maar ook 
hoe je uitzendkrachten werft en hoe 
jeziekteverzuimgesprekken voert. 
Overigens doe je dat nooit alleen. Je 
hebt altijdleuke collega’s om je heen 
waar je mee kunt sparren en overleggen. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 32-40 uur per week. 
Jouw startsalaris ligt tussen de € 1950 - 
€ 2500 bruto per maand op basis van 40 
uur. Wil je 32 uur per week werken? Dat 
is zeker bespreekbaar! Als je nu een 
uitkering hebt, mag je na toestemming 
van UWV of de gemeente deze opleiding 
m 
Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 Mbo-algemeen   
 In slechts 4 weken leiden we je op tot 

een bekwame intercedent. Tijdens 
het programma krijg je trainingen in 
zowel kennis als vaardigheden. Zo 
leer je over arbeidsrecht, de uitzend-
cao en allesrondom 

privacywetgeving, ziekteverzuim en 
sociale zekerheid. 

 Taalvaardigheid: 
Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs:  (n.v.t.) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
amy.schaap@uwv.nl  
Vacaturenummer: 3846521 
 
 

Project-
medewerker 
medische 
events 

WBS4074621  (M/V) 
Als projectmedewerker medische 
evenementen lever je een belangrijke 
bijdrage aan de organisatie, 
deelnemersregistratie en administratie 
van de meer dan 20 cursussen, symposia 
en medische wetenschappelijke 
congressen die ons bureau jaarlijks van 
A tot Z organiseert. 
Naast deze jaarlijkse evenementen heb 
je ook een adviserende rol bij het 
opzetten van nieuwe 
evenementen.Daarnaast ben je een 
verbindende schakel tussen het bureau, 
de leden, besturen, secties, en 
commissies van meerdere verenigingen. 
In deze functie dien je in staat te zijn 
zelfstandig correspondentie te verzorgen 
en inkomende telefoontjes en e-mail af 
te handelen. Het is belangrijk dat je 
zakelijk kunt communiceren en een 
uitstekende beheersing van de 

Nederlandse taal hebt. Je bent 
(mede)verantwoordelijk voor het 
plaatsen van informatie en nieuwe 
artikelen op websites en in 
nieuwsbrieven.In deze interessante en 
afwisselende functie is het essentieel dat 
je overzicht houdt in je taken en 
stressbestendig bent. Je weet om te 
gaan met last-minute verzoeken en kunt 
het team meenemen in de planning en 
gestelde deadlines. Het stellen van 
prioriteiten is een must in je dagelijkse 
werk. Je werkt graag in een team en 
organiseren en plannen gaan je goed af. 
 
Het betreft een vast dienstverband voor 
32-40 uur per week. Salaris obv 
opleiding en ervaring. 
Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 Mbo-4   
 Heeft een afgeronde relevante MBO+ 

/ HBO opleiding (Office Management, 
Schoevers, HTRO etc.)▪ heeft bij 
voorkeur enige financieel-
administratieve ervaring (bijv. 
Visma/Twinfield)Office pakket. Is 
representatief en communicatief 
vaardig, woont nabij Haarlem wegens 
beperkte parkeergelegenheid. 

 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:  
inge.kuijper@uwv.nl  
Vacaturenummer: 4074621 

 

Meubelmaker 

WBS4248521  (M/V) 
In deze functie als meubelmaker ben je 
werkzaam in onze binnendienst. In onze 
eigen werkplaats ben je als 
meubelmaker werkzaam in het hart van 
onze organisatie. Binnen een vast team 
worden werkzaamheden verricht, waarin 
je je vakmanschap kan laten spreken. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 38-38 uur per week. 
Een fulltime functie van 38,75 uur per 
week; Een laagdrempelige en familiaire 
werkomgeving binnen een 
vakspecialistisch en dynamisch bedrijf; 
Volop mogelijkheden om jezelf te 
ontwikkelen mbv ons eigen interne 
ontwikkelprogramma INTOP. 
Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 Voor deze functie zijn we op zoek 

naar iemand die beschikt over:Een 
afgeronde MBO-opleiding Allround 
Meubelmaker, niveau 3 of 4 heeft de 
voorkeur;Kennis van materialen en 
productietechnieken;Goede 
beheersing van Nederlands in woord 
en geschrift 

 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: 4248521 



 
 
 
 
 

 
 

 Vacatures  

 

Account 
manager 
(Junior) 

WBS4354421  (M/V) 
Zoek jij een nieuwe, leuke uitdaging met 
veel doorgroeimogelijkheden én leuke 
collega’s?Start dan als junior 
accountmanager.Om het team in 
Haarlem uit te breiden zoeken wij een 
junior accountmanager in de 
buitendienst.Je krijgt de unieke kans om 
met ons mee te groeien: want .... 
Wanneer jij groeit, groeit Verisure 
ook...Heb jij een vlotte babbel, vleugje 
lef, proactief, sociaal en bezit jij over een 
gezonde dosisdoorzettingsvermogen? 
Dan zijn wij op zoek naar jou.Wij 
bieden:- Een marktconform salaris met 
een royale bonus-   regeling zonder 
plafond- Training, opleiding en coaching 
bij de Verisure  Sales Academy- Na 4 
maanden een auto van de zaak met 
tankpas- Telefoon van de zaak- Live 
demo box om het beste alarmsysteem 
ter  wereld te kunnen verkopen- 
Doorgroeimogelijkheden. Wie weet open 
jij over  een jaar jouw eigen 
saleskantoor- Naast royale bonussen 
voor de  accountmanagers zijn er ook 
maandelijks leuke  uitjes, teambuilding 
activiteiten en regelmatig  snoepreisjes 
naar buitenland.- Salaris is tussen 
€1.700 - €6.000 per maand  afhankelijk 
van de bonus 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 36-40 uur per week. 
Je gaat van start met een tijdelijk 
contract, bij goed functioneren is 
aansluitend een vast contract 
bespreekbaar. 
Plaats: HAARLEM 

 
Gevraagd: 
 Mbo-3, Handel en administratie , 

Commerciële dienstverlening  
 1. Fulltime beschikbaarheid2. 

Rijbewijs B3. Eigen auto voor de 
eerste 4 maanden(er is een 
mogelijkheid tot shortlease via een 
partner van ons) 

 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: 4354421 

 

Klantenservice 
Covid-lijnen 
GGD 

WBS4421921  (M/V) 
Als customer service representative voor 
het Coronatest afsprakennummer zul je 
dagelijks gebeld worden door mensen die 
een afspraak willen maken om zich te 
laten testen op het coronavirus. 
Wie ben je?Jij staat klaar voor de 
mensen om je heen, zeker in deze tijd. 
Dit is jouw kans om hiervan je werk te 
maken. Jij bent empathisch en hebt een 
vriendelijke en professionele stem, 
waardoor je gemakkelijk gesprekken 
voert in het Nederlands en Engels. Het 
omgaan met verschillende 
computerprogramma's gaat jou 
makkelijk af en je kan snel 
schakelen.Wat ga je doen?Als customer 
service representative voor de 
verschillende Covid-lijnen zul je dagelijks 
gebeld worden door mensen die een 
afspraak willen maken om zich te laten 
vaccineren of te testen. Het is aan jou 
om een aantal vooraf geformuleerde 
vragen te stellen. Zodra het systeem 
aangeeft dat er een afspraak ingepland 
kan worden, word jij automatisch 
doorgeschakeld naar een planningstool 
waarin je de afspraak plant. Het 
beantwoorden van vragen over het 
coronavirus (in welke vorm dan ook) 
behoort niet tot jouw 
verantwoordelijkheid.Waar ga je 
werken?Je gaat vanuit huis werken voor 
een landelijk contactcenter dat voor de 
GGD telefonische ondersteuning van 
mensen biedt. Je werktijden zijn flexibel 
van maandag t/m zondag tussen 8.00 - 
20.00 uur. Je kan parttime (vanaf 16 uur 
per week) of fulltime werken.Er wordt 

een ruime beschikbaarheid gevraagd, dit 
betekent niet dat je ook daadwerkelijk al 
die uren wordt ingepland, maar ze 
hebben de ruimte nodig om in te kunnen 
plannen. Zie hieronder de gevraagde 
beschikbaarheid:- Minimaal 4 dagen per 
week beschikbaar- Minimaal 8,5 uur per 
dag beschikbaar- In ieder geval 2 
avonden beschikbaar- 1 dag in het 
weekend beschikbaar 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 16-40 uur per week. 
€ 10,- bruto per uur. 
thuiswerkvergoeding, 150% toeslag op 
zondag werken. 
Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 Mbo-2   
 Functie-eisen:• Computer of laptop 

(minimaal 15inch, Geen 
MacBook/Chromebook)• Minimaal 
Windows 10* (dit dient een originele 
versie te zijn, geen upgrade)• 
Bekabeld netwerk• Rustige thuis 
werkomgeving• Goede 
internetverbinding*• Smartphone 

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

 Rijbewijs:  (n.v.t.) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
amy.schaap@uwv.nl  
Vacaturenummer: 4421921 



 
 
 
 
 

 
 

 Vacatures  

 

Inhouse 
intercedent 

WBS4547021  (M/V) 
De klant heeft de mooie uitdaging om 4 
locaties te synchroniseren qua 
werkwijze.Je gaat meedenken over 
opleiden en inplannen van personeel en 
het verder digitaliseren en optimaliseren 
van personeelssystemen. Het inplannen 
van flexwerkers, poolbeheer en het 
oplossen van alles wat er op je af komt. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 36-40 uur per week. 
- Reiskostenvergoeding voor woon-
werkverkeer wanneer je met het ov 
reist;- Benefit Budget;- Gunstige 
pensioenregeling. 
Plaats: IJMUIDEN 
 
Gevraagd: 
 Hbo/bachelor   
 - sociaal;- procesmatige denker;- 

ervaring als intercedent of 
flexplanner;- teamplayer;- 
communicatief sterk;- proactief;- 
stressbestendig.Kennis van de 
Nederlandse en Engelse taal, Pools is 
een pré 

 Taalvaardigheid: 
Engels 
Mondeling: Goed 
Schriftelijk: Goed 
Nederlands 
Uitstekend 
Uitstekend 

 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
marjolijngras@ijmondwerkt.com  
Vacaturenummer: 4547021 

 

Intercedent 

WBS4547321  (M/V) 
Samen met je team zorgen jullie voor de 
beste match tussen flexwerker en 
werkgever. Jullie gaan regelmatig op pad 
om klanten en flexwerkers te bezoeken 
of lopen spontaan binnen bij bedrijven.  
Je bespreekt de taken, hoort van elkaar 
wat er speelt bij klanten en welke 
afspraken er op de agenda staan. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 36-40 uur per week. 
• Reiskostenvergoeding voor woon-
werkverkeer wanneer je met het ov 
reist• Benefit Budget. Je kan meer 
vakantiedagen kopen, een deel uit laten 
betalen of producten kopen met 
bruto/netto voordeel• Gunstige 
pensioenregeling 
Plaats: IJMUIDEN 
 
Gevraagd: 
 Hbo/bachelor   
 - Je hebt een hbo-diploma;- Rijbewijs 

B;- Je hebt ervaring met het behalen 
van commerciële targets;- Je kan 
prima uit de voeten in een 
dynamische werkomgeving en snel 
schakelen tussen taken;- Je herkent 
jezelf in de competenties: 
communicatief sterk, proactief, 
stressbestendig, veelzijdig. 

 Taalvaardigheid: 
Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs: B (eis) 
 
 
 
 

Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
marjolijngras@ijmondwerkt.com  
Vacaturenummer: 4547321 
 
 

Medewerker 
inbound sales 

WBS4658321  (M/V) 
Sales!! Van dat ene woord gaat jouw 
hart sneller kloppen. Jij weet als geen 
ander hoe je contact maakt met jouw 
klant en hoe je in kunt spelen op zijn of 
haar behoefte op het gebied van het 
lezen van magazines of kranten. Uurloon 
is 14,04 bruto per uur, excl. bonussen. 
12-20 uur p/wk werken kan! 
In deze baan kom je te werken voor de 
allerleukste merken zoals onder andere: 
Donald Duck, Het Algemeen Dagblad, het 
Eindhovens Dagblad, Autoweek, De 
Volkskrant en vtwonen.Wat ga je 
doen?Als Inbound Sales medewerker ben 
je werkzaam in het hart van onze 
organisatie en beantwoord je vragen die 
onze abonnees hebben. Dit kan gaan om 
een vraag over de bezorging, een 
adreswijziging of om een opzegging. In 
het gesprek dat je hebt met de klant, 
maak je écht contact. Je stelt open 
vragen en weet door de informatie die je 
van de abonnee krijgt hem of haar 
enthousiast te maken voor 1, of 
meerdere van onze mooie producten. En 
belangrijker: je weet de deal binnen te 
halen! Always be closing is voor jou geen 
onbekende term, sterker nog, dat is jouw 
drijfveer.Wij zijn een afdeling waar sales, 
humor, gezelligheid en hard werken 
centraal staat. We hebben een passie 
voor het salesvak en weten dit met 
elkaar op een juiste manier in te zetten 

zodat onze abonnees zorgeloos kunnen 
genieten van onze mooie merken. Je 
wordt ontvangen in een team waar je de 
eerste periode getraind wordt in onze 
systemen, sales- en gesprekstechnieken 
en in de kennis van onze merken. 
Daarnaast maak je kennis met jouw 
team op de werkvloer. We hebben 
regelmatig sales battles waarbij leuke 
extra prijzen te verdienen zijn zoals 
bijvoorbeeld een Nintendo Switch, en we 
hebben een mooie bonusregeling 
waarmee je tot enkele honderden Euro’s 
extra per maand kunt verdienen. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 12-40 uur per week.  
Plaats: HOOFDDORP 
 
Gevraagd: 
 Mbo-4, Handel en administratie , 

Commerciële dienstverlening  
 Je bent een commercieel talent en 

benut en creëert 
verkoopkansen.Klant- en 
resultaatgericht.MBO+ diploma op 
zak, hbo werk- en denkniveau.Je 
bent handig met systemen en leert 
snel.Goede beheersing van de 
Nederlandse taal en bent 
communicatief vaardig. 

 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: 4658321 



 
 
 
 
 

 
 

 Vacatures  

 

Teamleider 
kringloopwinkel 

WBS4804221  (M/V) 
Voor een leuke kringloopwinkel in 
Haarlem zoeken we een teamleider. Het 
is een leuke functie voor iemand met 
ervaring in een winkel en goed met 
mensen kan omgaan. Zelf moet je stevig 
in je schoenen staan en de winkel 
kunnen beheren zodat alle afdeling goed 
werken. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 28-38 uur per week. 
In overleg met de werkgever en volgens 
CAO. 
Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 Basisonderwijs   
 Het liefst ervaring als teamleider en 

ervaring met medewerkers met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. 

 Taalvaardigheid: 
Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs:  (n.v.t.) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
dennis.dehoop@uwv.nl  
Vacaturenummer: 4804221 

 

Meubelmaker 

WBS4874521  (M/V) 
In deze functie als meubelmaker ben je 
werkzaam in onze binnendienst. In onze 
eigen werkplaats ben je als 
meubelmaker werkzaam in het hart van 
onze organisatie. Binnen een vast team 
worden werkzaamheden verricht, waarin 
je je vakmanschap kan laten spreken. 
Om 7.30 uur start jouw dag. Het is 
maandag dus in de weekstart informeert 
de projectteamleider jouw volledige team 
over de productieplanning voor deze 
week. Wat moet er wanneer voor welke 
klant gemaakt worden? Ook worden de 
door de werkvoorbereider gemaakte 
tekeningen besproken, zodat iedereen op 
de hoogte is van de belangrijkste details 
en aandachtspunten van de te maken 
meubels. Je gaat samen met jouw 
collega met de balies aan de slag voor 
een buitenlandse luchthaven. Je bewerkt 
(lijmt, boort, schuurt, et cetera) de 
uiteenlopende materialen met precisie.Je 
zoekt naar passende oplossingen in het 
proces en deelt deze met de projectleider 
en de werkvoorbereider, zodat zij 
eventuele aanpassingen in de planning 
en de tekeningen kunnen doorvoeren. In 
de laatste paar uren bouw je mee aan 
een zitmeubel voor een groot ziekenhuis. 
Afwisselend werk dus in een mooi 
bedrijf! 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 38-38 uur per week. 
Een fulltime functie van 38,75 uur per 
week; Een laagdrempelige en familiaire 
werkomgeving binnen een 
vakspecialistisch en dynamisch bedrijf; 
Volop mogelijkheden om jezelf te 

ontwikkelen mbv ons eigen interne 
ontwikkelprogramma INTOP. 
Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 Voor deze functie zijn we op zoek 

naar iemand die beschikt over:Een 
afgeronde MBO-opleiding Allround 
Meubelmaker, niveau 3 of 4 heeft de 
voorkeur;Kennis van materialen en 
productietechnieken;Goede 
beheersing van Nederlands in woord 
en geschrift 

 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: 4874521 
 
 

Allround office 
manager 
Haarlem 

WBS5085521  (M/V) 
Voor een bedrijf in Haarlem dat actief is 
in de dentale gezondheidszorg is 
uitzendbureau Manpower op zoek naar 
een allround office manager. 
Als office manager bij deze organisatie 
voer je uiteenlopende werkzaamheden 
op het gebied van officemanagement, 
sales en marketing uit. Tot jouw taken 
behoren onder andere ordercontrole en -
opvolging, communicatie met interne en 
externe klanten, verwerken van 
omzetstatistieken, up-to-date houden 
van marketingmaterialen en ga zo maar 

door. Je zult je zeker geen moment 
vervelen! Om het rijtje werkzaamheden 
compleet te maken, zijn onderstaand de 
overige taken uit jouw pakket op een 
rijtje gezet:Maken van vertalingen voor 
marketingUitwerken van social media 
uitingen en nieuwsbrievenVoorbereiden 
van eventsAfhandelen van klachten en 
ondersteunen van de 
buitendienstFungeren als CRM Key User 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 32-40 uur per week.  
Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 Mbo-4   
 Ervaring, bijvoorbeeld commercieel 

medewerker binnendienst of sales 
assistentKennis van ERP- en CRM-
systemen en van Microsoft 
OfficeCommunicatief en commercieel 
sterk, klantgericht én ben je goed 
thuis op het gebied van social media 
en offerte- en orderstromen. 

 Taalvaardigheid: 
Frans 
Mondeling: Goed 
Schriftelijk: Goed 
Engels 
Goed 
Goed 
Nederlands 
Uitstekend 
Uitstekend 

 Rijbewijs:  (n.v.t.) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
amy.schaap@uwv.nl  
Vacaturenummer: 5085521 



 
 
 
 
 

 
 

 Vacatures  

Zorg & Welzijn 

Parttime ADL-
assistent 

WBS30622  (M/V) 
Ben jij ook op zoek naar een baan met 
betekenis? Wil jij graag met en vóór 
mensen werken? Voor onze locatie in 
Velserbroek zijn wij op zoek een naar 
ADL-assistent voor 80 uur per maand 
(gemiddeld 18 uur per week). Je bent 
inzetbaar voor alle voorkomende 
diensten (dag-, middag- en 
avonddiensten en 
incidenteel nachtdiensten). De vroegste 
dienst start om 6.30 uur en de laatste 
dienst eindigt om 1.30 uur. >>> Als 
ADL-assistent zorg jij er mede voor dat 
mensen met een fysieke beperking de 
kans krijgen om een zo normaal mogelijk 
leven te leiden. Wij ondersteunen hen bij 
algemene dagelijkse levensverrichtingen 
(ADL) in hun eigen, aangepaste woning. 
Het bijzondere is dat de cliënt deze ADL-
assistentie 24 uur per dag en zeven 
dagen per week kan oproepen, op het 
moment dat hij of zij dat nodig heeft. De 
cliënt behoudt hierbij de regie en bepaalt 
wanneer, waarbij en hoe de assistentie 
wordt verleend. Onze cliënten zijn een 
afspiegeling van de maatschappij; 
mannen en vrouwen, jong en oud. 
Sommigen zijn alleenstaand, anderen 
wonen met hun partner, gezin en/of 
huisdieren. >>> De werkzaamheden 
bestaan onder andere uit: - 
Ondersteuning bij eten en drinken. - 
Assistentie bij bijvoorbeeld wassen, 
toiletgang, aan- of uitkleden en/of 
verplaatsingen. - Eenvoudige 
verpleegtechnische assistentie (EVA), 
bijvoorbeeld ondersteuning bij 
uitscheiding, sondevoeding en 
beademingszorg. >>> Wij vragen: - 

parttime en flexibel inzetbaar. - werken 
volgens het concept: De cliënt bepaalt 
altijd het tempo en de volgorde van de 
assistentie. - Je bent fysiek fit. - 
sociaalvaardig. - opleiding of achtergrond 
in de zorg is geen vereiste voor de 
functie. Wij bieden een interne opleiding 
aan tot ADL-assistent. Op termijn kun je 
eventueel ook een BBL-opleiding 
volgen.>>> Heb je interesse? Stuur dan 
je cv naar 
Frenkvanbatum@ijmondwerkt.com >>> 
Deze functie staat het gehele jaar open 
en je kan op elk moment starten. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 12-24 uur per week. 
Een startsalaris volgens cao tussen 
€12,04 en €16,09 bruto per uur en 
eindejaarsuitkering. Inschaling op basis 
van het aantal jaren relevante 
werkervaring. 
Plaats: VELSERBROEK 
 
Gevraagd: 
 Basisonderwijs   
 Taalvaardigheid: 

Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs:  (n.v.t.) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
frenkvanbatum@ijmondwerkt.com  
Vacaturenummer: 30622 

 

Begeleider 
Wonen 
Gehandicap-
tenzorg 

WBS31522  (M/V) 
Als begeleider wonen zorg je dat cliënten 
binnen hun beperking zo normaal 
mogelijk kunnen wonen. Je ondersteunt 
hen bij hun dagelijkse behoeften, zoals 
helpen bij opstaan, naar bed gaan en 
koken.Binnen het team heb je een 
uitvoerende en coachende rol. 
Je zorgt ervoor dat de activiteiten, de 
manier van communiceren en begeleiden 
blijven aansluiten bij de behoefte en de 
doelstellingen van de cliënt. Daarnaast 
doe je ook suggesties voor verbeteringen 
van de ondersteuningsplannen van 
cliënten.>>> Wie ben jij? - Je bent in 
het bezit van een diploma Zorg & Welzijn 
niveau 3/4, of bent bereid deze te halen; 
- Je kunt door middel van samenwerking 
met je collega’s passende begeleiding 
bieden; - Je stelt de vraag van je 
cliënten centraal en lost problemen zo 
veel mogelijk zelf op; - Je kunt gedrag 
van cliënten signaleren en rapporteren 
aan collega’s wanneer er een bijzondere 
situatie is; - Je bent open in je 
communicatie en kunt voorstellen doen 
om de begeleiding van cliënten te 
verbeteren; - Je hebt oog voor de 
(uitbreiding van) contacten tussen cliënt 
en netwerk van familie, vrienden en 
kennissen. >>> Interesse? Stuur dan 
jouw cv en motivatie naar 
Frenkvanbatum@ijmondwerkt.com>>> 
Deze vacature staat het gehele jaar open 
en kan altijd op gesolliciteerd worden. 
 

Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 16-32 uur per week.  
Plaats: HEEMSKERK 
 
Gevraagd: 
 Mbo-3, Gezondheidszorg, welzijn en 

persoonlijke verzorging   
 Taalvaardigheid: 

Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs:  (n.v.t.) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
frenkvanbatum@ijmondwerkt.com 
Vacaturenummer: 31522 



 
 
 
 
 

 
 

 Vacatures  

 

Thuishulp 
B'wijk, H'kerk 
en Velsen 

WBS40122  (M/V) 
Als thuishulp ondersteun je cliënten die 
zelfstandig thuis wonen met 
huishoudelijke taken, zoals afstoffen, 
stofzuigen en de keuken en het sanitair 
schoonmaken. Je komt bij de mensen 
thuis en zorgt ervoor dat zij in een 
schone omgeving kunnen wonen en dat 
zij zich op hun gemak voelen. 
Ook heb je een signalerende rol richting 
de organisatie als cliënten blijk geven 
van een behoefte aan meer zorg. 
Diensten zijn van maandag t/m vrijdag 
overdag. >>> Wie zoeken wij? > Wij zijn 
op zoek naar nieuwe collega's met een 
warm hart die samen met de cliënten 
prioriteiten kunnen stellen. Je kan 
schakelen en goed communiceren met de 
cliënten om hun wensen op het gebied 
van de huishouding goed te kunnen 
uitvoeren. Verder: - Ben je minimaal 18 
jaar oud; - Woon je in (of op fietsafstand 
van) het werkgebied; - Beschik je over 
een smartphone of een computer; - 
Beheers je de Nederlandse taal goed. 
>>> Interesse? > Is de functie van 
Thuishulp jou op het lijf geschreven? Ben 
je op zoek naar een vaste functie en 18 
jaar of ouder? Stuur dan jouw cv naar 
frenkvanbatum@ijmondwerkt.com. >>> 
Deze vacature staat het hele jaar open 
en er kan het hele jaar door gestart 
worden. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 6-24 uur per week. 
We bieden een marktconform salaris 
volgens de CAO VVT in HbH (tussen 
€11,47 en €14,34 bruto per uur 

afhankelijk van werkervaring) met een 
eindejaarsuitkering van 8,3% en 8% 
vakantiegeld. Ook ontvang je een 
fietsvergoeding per gewerkte dag. 
Plaats: BEVERWIJK 
 
Gevraagd: 
 Basisonderwijs   
 Taalvaardigheid: 

Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs:  (n.v.t.) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
frenkvanbatum@ijmondwerkt.com 
Vacaturenummer: 40122 
 
 

Pedagogisch 
medewerker 

WBS42222  (M/V) 
Ga jij helemaal los tijdens een potje 
voetbal of verstoppertje met de kids? Of 
lees je liever samen een boekje op de 
bank of leer je de kinderen koken? 
Verhalenverteller, creatieveling, 
acteertalent of buitenmens. Of je nu 
fulltime, parttime, flexibel of op 
invalbasis wilt werken. 
Wij hebben altijd wel een locatie waar jij 
je thuis voelt en waar jij de kinderen 
mee kan nemen op een avontuurlijke 
reis. >>>Taken en 
verantwoordelijkheden:• Je draagt bij 
aan een prettig pedagogisch klimaat 
zodat kinderen zich fijn voelen en zich 
optimaal ontwikkelen.• Je volgt de 
ontwikkeling van de kinderen, signaleert 
hun behoefte en biedt hen wat ze nodig 
hebben.• Je organiseert 
ontwikkelingsgerichte activiteiten.• Je 

stimuleert dat kinderen samenspelen, 
van elkaar leren en rekening houden met 
elkaar.• Je zorgt voor een goede 
pedagogische overdracht naar ouders en 
houdt periodiek oudergesprekken n.a.v. 
je observaties.• Je levert een bijdrage 
aan de beleidsontwikkeling door deel te 
nemen aan werkbesprekingen. 
>>>Interesse? Stuur dan snel jouw cv 
en motivatie naar 
Frenkvanbatum@ijmondwerkt.com. 
>>>Deze vacature staat het gehele jaar 
open en je kan het hele jaar instromen. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 10-36 uur per week. 
• Salaris conform CAO kinderopvang, 
schaal 6;• Goede werkbegeleiding;• 
Prima werkomstandigheden met oog 
voor kwaliteit;• Een uitstekend pakket 
aan secundaire arbeidsvoorwaarden, 
zoals : korting op verzekeringen en 
fietsplan 
Plaats: BEVERWIJK 
 
Gevraagd: 
 Mbo-algemeen   
 • Je hebt minimaal een mbo 3 

afgerond.• Je affiniteit om met 
kinderen te werken.• Je bent sociaal. 

 Taalvaardigheid: 
Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs:  (n.v.t.) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
frenkvanbatum@ijmondwerkt.com 
Vacaturenummer: 42222 

 

Financieel 
adminstratief 
mw. 

WBS58722  (M/V) 
Bijhouden van de financiële 
administratie. Een opsomming van het 
takenpakket is: 
- Facturatie debiteuren- - Bankzaken- 
Giften en Donaties ( met boekhouder)- 
Accountantscontroles ( met 
boekhouder)- Actualiseren en 
doorvoeren van nieuwe zorgtarieven - 
ANBI, actualiseren van gegevens op 
website- Productieverantwoording, 
gemeenten en ministeries ( met 
boekhouder en accountant)- 
Kwartaalcijfers en verslag ( uitvoering 
door boekhouder)- Zorgovereenkomsten 
(op cliëntniveau) met SVB/HKG en 
andere hoofdaannemers - 
Raamovereenkomsten met 
hoofdaannemers- Individuele 
maatwerkvoorzieningen- Administratie 
arbeidscontracten- Monitoren aflopende 
contracten medewerkers- Up to date 
houden van personele dossiers: 
contractduur, salariëring, VOG, 
personalia  - Aanleveren van gegevens 
en mutaties bij salarisbureau Crop- 
Stages: administratie sbb, stageplekken, 
uitbetaling vergoedingen en aanvragen 
van subsidies - Vrijwilligers: uitbetaling 
vergoedingen - Budgetbewaking - 
Klachtenprocedure en AVG- 
Ziekmeldingen registreren, 
vakantiekaarten bijhouden, administratie 
LFB uren- ARBO 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 24-24 uur per week.  
Plaats: VOGELENZANG 
 



 
 
 
 
 

 
 

 Vacatures  

Gevraagd: 
 Hbo/bachelor, Handel en 

administratie   
 Gerichte opleiding op HBO niveau. 

Ervaring met genoemde systemen 
Zilliz en Twinfield is 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:  
marion.dewaide@pasmatch.nl 
Vacaturenummer: 58722 
 
 

CAREGiver 

WBS2467621  (M/V) 
Als CAREGiver bied je veel verschillende 
(NIET- medische) diensten aan, zoals 
gezelschap, een fijn gesprek, hulp bij 
dag-invulling, bereiden van maaltijden. 
Begeleiding naar afspraken of bij 
boodschappen, licht huishoudelijk werk 
en hulp bij persoonlijke 
verzorging.Zoveel mensen, zoveel 
wensen. 
Wat bieden wij jou? Allereerst een hele 
mooie en zinvolle baan met ruim 100 
gedreven en passievolle collega's.  Een 
baan dicht bij huis. We hebben klanten in 
midden en zuid Kennemerland van 
Bennebroek tot Castricum. Vaste klanten 
die bij je passen wat betreft interesse en 
levenswijze, waar je minimaal een uur 
bent op afgesproken tijden.Interne 
trainingen, zodat jij optimaal kunt 
voldoen aan de wensen van de klant. Het 
aantal uren dat je gaat werken is 

afhankelijk van jouw wens, 
beschikbaarheid en flexibiliteit. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 3-20 uur per week. 
Salaris conform CAO VVT Bij ons start je 
met een contract van 1 tot 3 uur per 
week, extra uren werken is uiteraard wel 
mogelijk en zeer 
wenselijk.Arbeidsvoorwaarden op basis 
van de cao VVT (8% vakantiegeld, 
vakantiedagen. 
Plaats: HEEMSTEDE 
 
Gevraagd: 
 Mbo-1, Gezondheidszorg, welzijn en 

persoonlijke verzorging , Welzijn  
 Je kunt met waardigheid en respect 

omgaan met senioren, hun familie en 
hun eigendommen.Je kunt je snel 
aanpassen aan verschillende 
leefomgevingen en locaties. Je bent 
fysiek in staat om licht huishoudelijke 
werkzaamheden uit te voeren. 

 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:  
inge.kuijper@uwv.nl  
Vacaturenummer: 2467621 

 

Thuishulp 
Haarlem, 
Zandvoort 

WBS3942221  (M/V) 
Als thuishulp ondersteun je cliënten die 
zelfstandig thuis wonen met 
huishoudelijke taken, zoals afstoffen, 
stofzuigen en de keuken en het sanitair 
schoonmaken. Je komt bij de mensen 
thuis en zorgt ervoor dat zij in een 
schone omgeving kunnen wonen en dat 
zij zich op hun gemak voelen. 
Ook heb je een signalerende rol richting 
de organisatie als cliënten blijk geven 
van een behoefte aan meer 
zorg.Diensten zijn van maandag t/m 
vrijdag overdag. >>>Wie zoeken wij? 
>Wij zijn op zoek naar nieuwe collega's 
met een warm hart die samen met de 
cliënten prioriteiten kunnen stellen. Je 
kan schakelen en goed communiceren 
met de cliënten om hun wensen op het 
gebied van de huishouding goed te 
kunnen uitvoeren.Verder:- Ben je 
minimaal 18 jaar oud;- Woon je in (of op 
fietsafstand van) het werkgebied;- 
Beschik je over een smartphone of een 
computer;- Beheers je de Nederlandse 
taal goed. >>>Interesse? > Is de functie 
van Thuishulp jou op het lijf geschreven? 
Ben je op zoek naar een vaste functie en 
18 jaar of ouder? Stuur dan jouw cv naar 
roy.rijnsburger@uwv.nl >>>Deze 
vacature staat het hele jaar open en er 
kan het hele jaar door gestart worden. 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 6-24 uur per week. 
Salaris in HbH-schaal (Hulp bij het 
huishouden) conform CAO-VVT (€11,47 
tot €14,34 bruto per uur) afhankelijk van 
ervaring; per uur afhankelijk van 

werkervaring) met een 
eindejaarsuitkering van 8,3% en 8% 
vakantiegeld. 
Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 Basisonderwijs   
 Fysiek fit, Nederlands sprekend 
 Taalvaardigheid: 

Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs:  (n.v.t.) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
marion.dewaide@pasmatch.nl 
Vacaturenummer: 3942221 



 
 
 
 
 

 
 

 Vacatures  

 

Pedagogisch 
medewerker 

WBS4578221  (M/V) 
Voor ons kindercentrum net buiten het 
centrum van Haarlem, zijn wij op zoek 
naar een leuke, spontane, 
ondernemende maar vooral lieve 
peuterleidster. Je draagt graag bij aan 
het creëren van een veilige omgeving 
waarin kinderen spelenderwijs zich 
kunnen ontwikkelen. We zijn flexibel in 
de werkuren. 
Een vast dienstverband met werktijden 
tussen 07.30 – 18.30 uurSalaris volgens 
de cao kinderopvangEen informele 
werksfeer met zeer korte 
communicatielijnenEen vaste werkplek 
waar wij jou ruim van tevoren laten 
weten wanneer wij jou willen 
inroosteren. Wij zijn een klein en hecht 
teamEen investering in jouw 
ontwikkeling: je kunt meedraaien met 
workshops, trainingen en cursussen. 
 
Het betreft een vast dienstverband voor 
24-40 uur per week. Salaris volgens de 
cao kinderopvang, min. € 2.182,- max. € 
2.900,- 
Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 Mbo-4, Gezondheidszorg, welzijn en 

persoonlijke verzorging   
 Je bent bevoegd om te mogen 

werken in de kinderopvang (minimaal 
MBO3). Weet je niet of je bevoegd 
bent? Kijk dan op 
www.kinderopvang-werkt.nl/check-
mijn-diplomaJe spreekt en schrijft 
vloeiend Nederlands en kunt helder 
communiceren. 

 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:  
inge.kuijper@uwv.nl  
Vacaturenummer: 4578221 
 
 

Huishoudelijk-
hulp Haarlem 
Heemstede 

WBS4750021  (M/V) 
Deze werkgever is op zoek naar 
enthousiaste kandidaten die 
huishoudelijke taken bij mensen thuis 
verrichten. Je verzorgt bij hen 
bijvoorbeeld de was, het strijkwerk, enz. 
Locatie: Haarlem of Heemstede 
 
Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 
dienstverband voor 3-24 uur per week. 
Je start met een oproepcontract; daarna 
min-max contract. 
Plaats: HAARLEM 
 
Gevraagd: 
 Vmbo   
 Goede beheersing van de 

Nederlandse taal. Sociaal vaardig. 
Ervaring in de thuiszorg of in de 
schoonmaak is een pré. Je bent 
zelfstandig en betrouwbaar. 
Interesse? Mail uw cv naar 
roy.rijnsburger@uwv.nl 

 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:  
roy.rijnsburger@uwv.nl  
Vacaturenummer: 4750021 
 
 

Callcenter 
medewerker 

WBS4960221  (M/V) 
Ter ondersteuning van de 25 GGD 
locaties lever je als callcenter 
medewerker een belangrijke bijdrage 
aan de landelijke bestrijding van de 
coronacrisis. 
Je bent hiervoor dagelijks inzetbaar op 
telefonische dienstverlening, zowel voor 
inkomende als uitgaande contacten. Als  
iemand belt, stel je een aantal vooraf 
geformuleerde vragen om een afspraak 
te kunnen maken. Vervolgens plan je 
een afspraak in. Een uitstekend 
inlevingsvermogen is een must.Mensen 
die bellen willen een afspraak maken 
voor een coronatest bij de GGD. Zij 
hebben mogelijk allerlei vragen en 
zorgen. Hier ga je op zeer gepaste wijze 
mee om. Daarnaast ben je je 
voortdurend bewust van de context – 
namelijk de bestrijding van de 
coronacrisis – waarin je opereert. Het 
beantwoorden van medische vragen 
behoort niet tot jouw 
verantwoordelijkheid.Het thuiswerken 
doe je middels een Bring Your Own 
Device (BYOD) constructie. 
 
Het betreft een voor de duur van het 
project dienstverband voor 20-40 uur per 
week. - Snel starten als parttime 
klantenservice medewerker tot 40 uur;- 
Thuiswerken, je woonplaats is dus niet 
belangrijk;Mooie 

doorgroeimogelijkheden, bijvoorbeeld tot 
teamleider;- Salaris van €10,- bruto per 
uur; 
Plaats: HOOFDDORP 
 
Gevraagd: 
 Mbo-4   
 - Minimaal mbo4 werk- en denk 

niveau;- Goede communicatieskills - 
Een hoog inlevingsvermogen- Eigen 
laptop met Microsoft Windows 10 of 
11;- Je moet een VOG kunnen 
aanvragen- Je bent minimaal 2 
avonden doordeweeks beschikbaar en 
verder minimaal 1 dag in het 
weekend. 

 Taalvaardigheid: 
Mondeling:  
Schriftelijk:  

 Rijbewijs:  (n.v.t.) 
 
Geïnteresseerd: 
De adviseur van het Werkgevers 
Servicepunt Zuid-Kennemerland helpt u 
graag verder. Reageer direct naar:  
peter.moet@pasmatch.nl  
Vacaturenummer: 4960221 



 
 
 
 
 

 
 

 Vacatures  

Colofon 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
Voor wie? 
‘Digitale VacatureService Zuid-
Kennemerland’ wordt om de week via 
de Werkmap verspreid onder alle 
werkzoekenden 
in de arbeidsmarktregio Zuid-
Kennemerland. 

 
 

Vacatures 
De vacatures die in deze uitgave 
staan vermeld, zijn op het moment 
van samenstellen van deze uitgave 
nog niet vervuld en hierop kan nog 
gereageerd worden. 
Het kan voorkomen dat er na 
publicatie wijzigingen optreden. 

 
 
 

UWV WERKbedrijf 
Arbeidsmarktregio Zuid-
Kennemerland 

 

Reageren op een 
vacature? 
 
Reageren op een vacature kan 
uitsluitend per e-mail. 
 
Vermeld in uw e-mail altijd: 

- het Vacaturenummer 
- stuur uw CV mee 
- geef een korte motivatie 

 
 


