Vacaturekrant 12 mei
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Ervaren Automonteur
Voor een autobedrijf zijn we per direct opzoek naar een Ervaren Automonteur die zich graag wil
ontwikkelen.
Het betreft een dienstverband van 32 uur / 36 uur per week.
U start met een proefplaatsing van 1 maand ( 1 maand met behoud van uitkering). Bij goed functioneren
krijgt u een arbeidscontract.
▪ Regulier
▪ Afspraakbaan
▪ WSW Dienstverband
Startdatum:
Per direct
Salaris:
Beloning volgens cao
Arbeidsvoorwaarden Salaris is conform CAO en( relevante werkervaring).
In de functie van 1e automonteur ben je verantwoordelijk voor de volgende
werkzaamheden:
Type werkplek:

Wat voor kandidaat
*Zelfstandig uitvoeren van reparaties, kleine en grote onderhoudsbeurten;
wordt gezocht
*Klanten advies geven over reparaties;
*Verzorgen van Apk- keuringen;
*Auto’s gereed maken voor verkoop.

Kenmerken van de vacature
▪ Fulltime, 36 uur
▪ Mogelijk vast
▪ Vervaldatum vacature: 22-05-2021

Voorkeuren
Afkomstig uit
Ja
de sector:
Relevant
Liefst wel
diploma:
Relevante
Ja, relevante werkervaring gewenst
werkervaring:
Rijbewijzen Personenauto (B)

Contactpersoon
Naam:
Mevrouw Sandra Beukema
Telefoonnummer: 06-29086873
E-mailadres:
sandrabeukema@groningen.nl
Gewenste
▪ Via e-mail
sollicitatiewijze: ▪ Via WerkMatch
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Leerling Installatiemonteur
Zet je eerste stappen in de installatietechniek! Ervaring? Niet nodig. Laat je omscholen!
Wil jij je laten omscholen en lijkt je het leuk om te starten in de installatietechniek? Je krijgt de kans
om de benodigde opleiding volgen met baangarantie! Binnen no-time kun jij diverse water-, gas en
verwarmingsinstallaties aanleggen en ben jij breed inzetbaar binnen de installatietechniek!
Dit traject is met behoud van uitkering en duurt 26 weken (leren en werken). Wanneer je het traject
succesvol hebt afgerond, krijg je een arbeidscontract of een BBL overeenkomst.
De kosten van de opleiding worden door de werkgever vergoed.
Voorafgaand het traject, krijg je een assessment. Dit om te beoordelen of je geschikt bent voor dit
traject.
Type werkplek:
Startdatum:
Salaris:

Regulier
Per direct
Beloning volgens cao
Wat wij jou bieden:
- Werk in jouw regio;
- Na afronden van je stage een goed salaris conform cao;
Arbeidsvoorwaarden - Reiskostenvergoeding of een auto van de zaak;
- VCA basis of vol;
- Mogelijkheid om extra cursussen en/of opleidingen te volgen;
- Werkkleding en de juiste PBM's;
Wat vragen wij van je:
- Minimaal een vmbo- of havodiploma;
- Je hebt technisch inzicht en bent nieuwsgierig naar de installatietechniek;
- Bij voorkeur rijbewijs B, maar je kan ook met collega’s meerijden;
Wat voor kandidaat
- Andere certificaten of technische opleidingen zijn een pré.
wordt gezocht
Voldoe jij niet aan alle competenties maar denk jij wel de juiste kandidaat te
zijn voor deze vacature? Twijfel niet en solliciteer direct! We bespreken de
mogelijkheden.

Kenmerken van de vacature
▪ Fulltime, 40 uur
▪ Mogelijk vast
▪ Vervaldatum vacature: 02-02-2021

Voorkeuren
Afkomstig uit
Liefst wel
de sector:
Relevant
Liefst wel
diploma:
Relevante
Ja, werkervaring gewenst
werkervaring:
Rijbewijzen Personenauto (B)

Contactpersoon
Naam:
Mevrouw Ganga de Vries
E-mailadres:
ganga.de.vries@groningen.nl
Gewenste
Via e-mail
sollicitatiewijze:
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Leerling monteur / Hulpmonteur Elektrotechniek
Zet je eerste stappen in de elektrotechniek! Ervaring? Niet nodig. Laat je omscholen!
Wil jij je laten omscholen en lijkt je het leuk om te starten in de elektrotechniek? Je krijgt de kans om
de benodigde opleiding te volgen. Binnen no-time kun jij elektra, brandmeldinstallaties of zonnepanelen
aanleggen.Dit traject is met behoud van uitkering en duurt 26 weken (leren en werken). Wanneer je het
traject succesvol hebt afgerond, krijg je een arbeidscontract of een BBL overeenkomst.
De kosten van de opleiding worden door de werkgever vergoed.
Voorafgaand het traject, krijg je een assessment. Dit om te beoordelen of je geschikt bent om het traject
te volgen
Type werkplek:
Startdatum:
Salaris:

Regulier
Per direct
Beloning volgens cao
Minimaal een vmbo- of havodiploma;
• Je hebt technisch inzicht en nieuwsgierig naar elektrotechniek;
• VCA Basis. Heb je dit certificaat nog niet, dan kun je die bij ons halen;
• Bij voorkeur rijbewijs B, maar je kan ook met collega’s meerijden;
Arbeidsvoorwaarden • Andere certificaten of technische opleidingen zijn een pré.
Voldoe jij niet aan alle competenties maar denk jij wel de juiste kandidaat te
zijn voor deze vacature? Twijfel niet en solliciteer direct! We bespreken de
mogelijkheden.
Werk in jouw regio;
• Na afronden van je stage een goed salaris conform cao;
• Fulltime dienstverband;
Wat voor kandidaat
• Reiskostenvergoeding;
wordt gezocht
• Mogelijkheid om cursussen en/of opleidingen te volgen;
• Vakgereedschap;
• Werkkleding en de juiste PBM's;

Kenmerken van de vacature
▪ Fulltime, 40 uur
▪ Mogelijk vast
▪ Vervaldatum vacature: 01-01-2021

Voorkeuren
Afkomstig uit
Liefst wel
de sector:
Relevant
Liefst wel
diploma:
Relevante
Ja, werkervaring gewenst
werkervaring:
Rijbewijzen Personenauto (B)

Contactpersoon
Naam:
Mevrouw Ganga de Vries
E-mailadres:
Ganga.de.vries@groningen.nl
Gewenste
▪ Via e-mail
sollicitatiewijze: ▪ Via WerkMatch
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Monteur WTB
Zie jij toekomst in de technische brancheen wil jij aan de slag als monteur WTB bijdiverse
opdrachtgevers? Vanuit onze vestigingen in Leeuwarden, Groningen en Emmen zoeken we
kandidaten.
Inhoud van basis opleiding monteur WTB:
Technisch tekening lezen
• Monteren, demonteren, stellen en spannen
• Inleiding en inspectie hydraulische systemen
• Inleiding en inspectie pneumatische systemen
Aangevuld met een aantal specifieke certificaten welke
benodigd zijn om werkzaamheden op verschillende locaties
uit te voeren zoals:
• Flens WFPr
• Hoogwerker
• VCA
Tijdsplan: Het traject duurt in totaal 12 weken (met behoud van uitkering)
• In de eerste 4 weken ga je fulltime naar school
• De laatste 6-8 weken loop je stage
Wanneer inhoudelijk alles succesvol wordt doorlopen:
• Krijg je een contract bij Actief Techniek
• Actief Techniek zal tevens een PSL boekje, een PBM
pakket en werkmap verschaffen
Type
Regulier
werkplek:
Startdatum: Per direct
Salaris:
Beloning volgens cao
Vereisten:
Wat voor • Enthousiasme en motivatie
kandidaat • Flexibele houding t.a.v. werkzaamheden en werklocatie
wordt
• VCA Basis (pre) of bereid zijn deze te halen
gezocht
• In bezit van een auto met rijbewijs B
• Nederlands en/of Engels goed kunnen spreken

Kenmerken van de vacature
▪ Fulltime, 40 uur
▪ Vast contract
▪ Vervaldatum vacature: 29-03-2021

Voorkeuren
Relevante
Enige werkervaring niet benodigd
werkervaring:
Rijbewijzen Personenauto (B)

Contactpersoon
Naam:
Mevrouw Ganga de Vries
E-mailadres:
ganga.de.vries@groningen.nl
Gewenste
▪ Via e-mail
sollicitatiewijze: ▪ Via WerkMatch
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Monteur Zonnepanelen
Wil jij graag meehelpen aan een duurzame toekomst en ben je niet bang om op hoogte te werken? Dan
zijn wij op zoek naar jou!
We hebben meerdere opdrachtgevers die op zoek zijn naar monteurs in verschillende regio's. Als
Monteur Zonnepanelen ben je samen met jouw team verantwoordelijk voor de montage van complete
zonnepanelensystemen. Met de door jouw gemaakte installatie maak je klanten blij, ze kunnen namelijk
nu zelf energie op wekken! Als Monteur Zonnepanelen houd je je vooral bezig met:
- Bevestigen van rails op daken;
- Monteren van de zonnepanelen op de rails;
- Veiligheid en zorgen dat jij en jouw collega’s veilig werken op het dak;
- Zorgen voor een nette montage en werkomgeving en het adviseren van onze klanten.
Type werkplek:
Startdatum:
Salaris:

Regulier
Per direct
Beloning volgens cao
Je werkt in een prettige en veilige werkomgeving, met een informele werksfeer
en een hecht team.
- Een marktconform salaris;
- Een fulltime dienstverband;
Arbeidsvoorwaarden
- Wij kunnen jou verschillende opleidingen aanbieden om verder te groeien
binnen de elektrotechniek;
- Voor degene die geen ervaring heeft in zonnepanelen, geldt een
proefplaatsing van 1 maand.
Je hebt ervaring als Monteur Zonnepanelen en/of een technische achtergrond;
- Je bent in het bezit van een VCA, of bent bereid deze op korte termijn te
halen;
Wat voor kandidaat - Op hoogte werken is voor jou geen probleem;
wordt gezocht
- Je bent sociaal en klantvriendelijk;
- Je houdt van aanpakken en neemt de verantwoordelijkheid;
- Je woont in omgeving Groningen;
- Je beschikt over een rijbewijs B en je hebt eigen vervoer.

Kenmerken van de vacature
▪ Fulltime, 40 uur
▪ Mogelijk vast
▪ Vervaldatum vacature: 02-02-2021

Voorkeuren
Afkomstig uit
Liefst wel
de sector:
Relevant
Liefst wel
diploma:
Relevante
Ja, werkervaring gewenst
werkervaring:
Rijbewijzen Personenauto (B)
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Contactpersoon
Naam:
Mevrouw Ganga de vries
E-mailadres:
ganga.de.vries@groningen.nl
Gewenste
▪ Via e-mail
sollicitatiewijze: ▪ Via WerkMatch

Logistiek medewerker (32-40 uur per week)
Deze organisatie zit gevestigd in Tynaarlo en heeft een groot magazijn. Hiervoor zijn wij opzoek naar
een logistiek medewerker. Dit magazijn beschikt over 60.000 artikelen! Dagelijks worden bestellingen
verzonden naar klanten binnen Europa. Je begrijpt daarom wel dat jij van onschatbare waarde bent
voor deze organisatie als jij dagelijks de bestellingen op tijd weet te verzenden. Het magazijn is volledig
geautomatiseerd daarom werk je vooral met handscanners om orders te verzamelen. Verder zul je je
bezighouden met:
o Inruimen, opruimen en tellen van artikelen
o Laden en lossen van grote leveringen
o Retourneren van goederen
Type werkplek:
Startdatum:
Salaris:

Regulier
Per direct
Vast loon / uurloon
Een mogelijkheid tot het behalen van je heftruckcertificaat als je deze nog niet
Arbeidsvoorwaarden
hebt!
o Je bent nauwkeurig en kan goed rekenen
o Heb jij een heftruck certificaat? Dan is dat een pré!
Wat voor kandidaat o Je hebt een rijbewijs en eigen vervoer
wordt gezocht
o Je hebt geen hoogtevrees en werkt graag zelfstandig
o Je bent flexibel inzetbaar, want je kunt ingepland worden van maandag t/m
vrijdag tussen 8:00 – 21:00 uur

Kenmerken van de vacature
▪ Fulltime, 32 uur
▪ Tijdelijk contract, voor 6 maanden
▪ Vervaldatum vacature: 31-12-2021

Voorkeuren
Rijbewijzen Personenauto (B)

Contactpersoon
Naam:
Mevrouw Sandra Beukema
Telefoonnummer: 06-29086873
E-mailadres:
sandrabeukema@groningen.nl
▪ Telefonisch
Gewenste
▪ Via e-mail
sollicitatiewijze:
▪ Via WerkMatch
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CE Chauffeur
Wij zijn opzoek naar een fulltime chauffeur met rijbewijs CE voor onze opdrachtgevers Koopman en
GLS.
Je bent als vrachtwagenchauffeur verantwoordelijk voor het laden en lossen van goederen. Het betreft
hier dag en nacht-ritten.Standplaats is Kolham of Hoogeveen.
In deze functie ben je niet bang voor de uren die je maakt, er ligt immers altijd werk klaar. Werkdagen
zijn van maandag t/m vrijdag. Rooster worden wekelijks gemaakt, zowel voor dag als nacht-ritten
Type werkplek:
Startdatum:
Salaris:

Regulier
Per direct
Beloning volgens cao
Wat bieden wij:
•Betaling conform de TLN beroepsgoederenvervoer CAO
Arbeidsvoorwaarden •Volledige vergoeding van ADR & Code 95
•Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
• Plezierige en dynamische werkomgeving
In het bezit van rijbewijs CE
•Heeft code 95 compleet en is geldig
Wat voor kandidaat •Is per direct beschikbaar
wordt gezocht
•Kan fysiek belastend werk doen
•Gaat zuinig om met materieel
•Heeft geen moeite met nachtdiensten

Kenmerken van de vacature
▪ Fulltime, 40 uur
▪ Mogelijk vast
▪ Vervaldatum vacature: 08-01-2021

Voorkeuren
Afkomstig uit
Ja
de sector:
Relevant
Ja
diploma:
Relevante
Ja, relevante werkervaring gewenst
werkervaring:
Rijbewijzen Vrachtwagen met aanhangwagen (CE)

Contactpersoon
Naam:
Mevrouw Gonul Yagmur
E-mailadres:
gonul.yagmur@groningen.nl
Gewenste
▪ Via e-mail
sollicitatiewijze: ▪ Via WerkMatch
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Pakketkoerier (fulltime)
Ben jij een flexibele man of vrouw die graag op de weg zit en houdt van variatie? Werk je graag
zelfstandig en verras je de klanten het liefst met een topservice? Dan hebben wij misschien een mooie
baan voor je!
Werkzaamheden:
• Route inplannen
• Details van de bestellingen nakijken
• Pakketten op tijd leveren bij de klant
De werktijden zijn in overleg van maandag t/m zaterdag tussen 8.00 uur en 21.30 uur. Je werkt in de
Provincie Groningen.
Type
▪ Regulier
werkplek: ▪ Proefplaatsing
Startdatum: Per direct
Salaris:
N.o.t.k.
Wat voor • In bezit van een rijbewijs, auto een pre
kandidaat • Fysiek fit, het is veel in- en uitstappen
wordt
• Stressbestendig en klantvriendelijk
gezocht
• VOG kunnen aanvragen

Kenmerken van de vacature
▪ Fulltime, 40 uur
▪ Tijdelijk contract, voor 7 maanden
▪ Vervaldatum vacature: 31-12-2021

Voorkeuren
Relevante
Enige werkervaring niet benodigd
werkervaring:
Rijbewijzen Personenauto (B)

Contactpersoon
Naam:
Mevrouw Gonul Yagmur - Kucuk
Telefoonnummer: +316 1151 4787
E-mailadres:
gonul.yagmur@groningen.nl
▪ Telefonisch
Gewenste
▪ Via e-mail
sollicitatiewijze:
▪ Via WerkMatch
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BUSINESS INTELLIGENCE/ BUSINESS CONSULTANT
Je bent als Business Intelligence/ Business Consultant onderdeel van de ICT afdeling. Momenteel
bestaat het totale team uit zo’n 25 medewerkers.
Het onderdeel Business Intelligence is sterk in ontwikkeling en heeft ambitieuze plannen voor de
komende jaren. Het bestaat nu uit 2 FTE, waarbij werkzaamheden deels extern zijn belegd. Het is de
bedoeling om in de toekomst het strategie en beleidsplan van de organisatie duidelijk te vertalen naar
technische BI oplossingen.
Type werkplek:
Startdatum:
Salaris:

Regulier
Per direct
Beloning volgens cao
– Een ondernemende functie met volop ruimte voor eigen initiatief
– Een laptop en telefoon, zodat je flexibel kunt werken
Arbeidsvoorwaarden – Fijne collega’s
– Uitstekende opleidingsmogelijkheden
– Een mooi salaris, passend bij jouw kennis en ervaring
Kennis en kunde
– Hbo diploma, bij voorkeur op ICT gebied
– In staat om aan te sluiten bij de klant en de informatiebehoefte volledig
boven tafel te krijgen
– Ervaren met BI en ETL-tooling, bij voorkeur Microsoft PowerBI en SAP
Business Objects
– Bekend met proces- en informatieanalyse methoden en technieken
Wat voor kandidaat – Je geniet ervan om samen het maximale te bereiken
wordt gezocht
Persoon
– Teamspeler
– Hoog inlevingsvermogen
– Resultaatgericht, je stelt jezelf uitdagende doelen en bent daarin proactief
– Analytisch
– Communicatief vaardig
– Een volwaardige vertegenwoordiger van de afdeling en weet beloftes waar
te maken

Kenmerken van de vacature
▪ Fulltime, 40 uur
▪ Tijdelijk contract, voor 6 maanden
▪ Vervaldatum vacature: 31-05-2021

Voorkeuren
Afkomstig uit
Liefst wel
de sector:
Relevant
Liefst wel
diploma:
Relevante
Ja, werkervaring gewenst
werkervaring:
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Contactpersoon
Naam:
Mevrouw Rosalien Maats
E-mailadres:
rosalien.maats@groningen.nl
Gewenste
▪ Via e-mail
sollicitatiewijze: ▪ Via WerkMatch
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Schoonmaak medewerk(st)er
Als schoonmaak medewerker steek jij de handen uit de mouwen op een kantoorpand in Groningen
waar je in een team komt te werken.
Als schoonmaak medewerker ben jij van vitaal belang in onze samenleving. Jij zorgt voor een schone
en prettige werkomgeving. Werk in de schoonmaak, bij jou in de buurt en een prima salaris.
Dit ga je doen
• Je maakt het sanitair schoon;
• Je maakt het interieur schoon;
• Je stofzuigt, stofwist en dweilt de vloeren;
• Je houdt de buitenkant van het gebouw en de tuin netjes;
• Je doet alle voorkomende technische klusjes zoals gaten boren, lampen vervangen, schilderen;
• Je bent zelfstandig, zorgvuldig en houdt in je werk rekening met de klant.
Type werkplek:
Startdatum:

Regulier
Per direct
▪ Vast loon / uurloon
Salaris:
▪ Beloning volgens cao
Zodra je start als schoonmaak medewerker mag je rekenen op een contract
voor 38,00 uur per week binnen de Schoonmaak CAO. Ook profiteer je van:
• Een uurloon tussen de € 11,27 en € 12,86 als je ouder bent dan 21 jaar en
afhankelijk van kennis en ervaring;
• 26 vakantiedagen en een extra vakantiedag die je kan opnemen op je
verjaardag;
Arbeidsvoorwaarden
• 8% vakantiegeld;
• Een eindejaarsuitkering als je langer dan 6 maanden bij ons werkt;
• Een bijdrage aan je pensioen vanaf 21 jaar;
• Korting op verschillende verzekeringen;
• Fris in je werk: het programma voor duurzame inzetbaarheid van onze
medewerkers
We zijn op zoek naar iemand die beschikbaar is voor 38,00 uur per week en
Wat voor kandidaat
werkt op maandag tot en met vrijdag van 07:00 tot 16:00uur én woonachtig in
wordt gezocht
de regio Groningen.

Kenmerken van de vacature
▪ Fulltime, 38 uur
▪ Mogelijk vast
▪ Vervaldatum vacature: 15-06-2021

Voorkeuren
Relevante
Enige werkervaring niet benodigd
werkervaring:

Contactpersoon
Naam:
Mevrouw Hilda Dusseljee
Telefoonnummer: 06-46095082
E-mailadres:
hilda.dusseljee@groningen.nl
▪ Telefonisch
Gewenste
▪ Via e-mail
sollicitatiewijze:
▪ Via WerkMatch
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Bestuurder Zitmaaier
Als je aan de slag gaat als bestuurder zitmaaier ben je verantwoordelijk voor het onderhoud van de
grasvelden in de regio Groningen. Je onderhoudt de velden op basis van aanwijzingen zoals patronen
en maaihoogte en je gaat aan slag in tuinen en grote parken en voetbalvelden. Als machinist ben je
verantwoordelijk over je eigen machine en de gazons. Je bestuurt niet alleen de verschillende machines
maar je helpt ook een handje bij het werk van je collega’s.
▪ Regulier
▪ Proefplaatsing
Startdatum:
Per direct
▪ Vast loon / uurloon
Salaris:
▪ Beloning volgens cao
Het betreft een fulltime baan voor 32 tot 40 uur per week. Jij wordt beloond
Arbeidsvoorwaarden conform cao Hoveniersbedrijven. Het startsalaris waar jij op kunt rekenen
bedraagt minimaal €1812,- bruto per maand.
Je kan zelfstandig werken
Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel
Wat voor kandidaat
Je bent in het bezit van een Rijbewijs (B) en wil eventueel je
wordt gezocht
aanhangercertificaat halen (BE)
Je hebt een VCA-diploma of bent bereid deze te halen
Type werkplek:

Kenmerken van de vacature
▪ Fulltime, 40 uur
▪ Mogelijk vast
▪ Vervaldatum vacature: 30-04-2021

Voorkeuren
Relevante
Enige werkervaring niet benodigd
werkervaring:
▪ Personenauto (B)
Rijbewijzen
▪ Personenauto met aanhangwagen (BE)

Contactpersoon
Naam:
Mevrouw Sandra Beukema
Telefoonnummer: 06-29086873
E-mailadres:
sandrabeukema@groningen.nl
▪ Telefonisch
Gewenste
▪ Via e-mail
sollicitatiewijze:
▪ Via WerkMatch
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Leerling Elektromonteur Openbare Verlichting
Wie zoeken wij?
Bouwen aan de Openbare Verlichting en Verkeerregelinstallaties én aan je carrière? Bij dit bedrijf doe
je allebei. Met een opleidingstraject op maat is dit het ideale opleidingstraject, voor als je hart in de
(Elektro)techniek ligt. Misschien heb je weleens bedacht "waarvoor dienen die detectielussen in het
wegdek? Wat voor een lamp gebruiken ze in de Openbare Verlichting? Dat ga jij leren als Leerling
Elektromonteur.
Wat bieden wij?
Naast de opleiding en uitzicht op een vaste baan staat er voor jou staat een mooi pakket aan
arbeidsvoorwaarden klaar. Daarnaast krijg jij een job, waarbij je alle verantwoordelijkheid krijgt die
je wilt, zonder dat je in het diepe wordt gegooid. Je krijgt de kans om je als professional verder te
ontwikkelen, maar neemt zelf verantwoordelijkheid voor je eigen ontwikkeling. Er is altijd ruimte voor
talent!
Wat ga jij doen?
Als Leerling Monteur werk jij voor onze klanten, zoals Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten, voor
hen onderhoud jij de openbare verlichting en/of verkeersregelinstallaties. Onder leiding van een van
een collega (VP) voer jij op verschillende locaties montage en storingswerkzaamheden uit. Daarnaast
maak jij schetsen van gemaakte aansluitingen en zorg jij ervoor dat alle administratie rondom de
werkzaamheden op orde is. Heb je er ooit bij stilgestaan dat er keihard wordt gewerkt om de openbare
verlichting en verkeersregelinstallaties langs wegen te onderhouden en te vernieuwen? Dat is namelijk
wat we bij dit bedrijf doen. Sterker nog, dat is wat jij mag doen in dit opleidingstraject Elektrotechniek.
Miljoenen weggebruikers die afhankelijk zijn van jouw acties. Dat geeft een goed gevoel toch? Als
Leerling Monteur ga je je bezig houden met de onderstaande werkzaamheden:
Verzorgen van de technische voorbereiding van het werk en de organisatie van de werkplek (w.o.
plaatsen van afzettingen, blootleggen van kabels, uitzetten van maten en leggen en verbinden van
kabels);
Melden van afwijkingen tijdens de uitvoering van een project en signaleren van meer- en minderwerk;
Registeren van de uitgevoerde werkzaamheden door een aannemersrapport, productie- en
materiaallijsten en logboek;
Het veiligstellen en herstellen van kabelschades of installatieonderdelen;
Meer/minderwerk constateren en bespreken met de supervisor;
Het doen van verbetervoorstellen ten opzichte van het werk.
Hoe ziet het leertraject eruit?
De looptijd van deze MBO opleiding is 2 jaar. Je werkt 4 dagen per week. De opleiding valt op een
zaterdag. Het totale aantal opleidingsdagen is 11 zaterdagen per jaar. Verder loop je mee met een
ervaren Monteur die je alle kneepjes van het vak leert. Als je klaar bent met je opleiding mag je
zelfstandig op pad.
▪ Regulier
▪ BBL
Startdatum:
Per direct
Salaris:
Beloning volgens cao
Wat bieden wij?
Naast de opleiding en uitzicht op een vaste baan staat er voor jou staat een
mooi pakket aan arbeidsvoorwaarden klaar. Daarnaast krijg jij een job, waarbij
Arbeidsvoorwaarden je alle verantwoordelijkheid krijgt die je wilt, zonder dat je in het diepe wordt
gegooid. Je krijgt de kans om je als professional verder te ontwikkelen, maar
neemt zelf verantwoordelijkheid voor je eigen ontwikkeling. Er is altijd ruimte
voor talent!
Wat voor kandidaat Wie we zoeken:
Type werkplek:
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wordt gezocht

Hoewel het behoorlijk cliché klinkt als we een flexibele werkhouding vragen, is
die toch echt hard nodig. Bij dit bedrijf werk je ook soms in het weekend en/of
’s nachts. Logisch, want dan rijden er geen of minder verkeer op de weg en
kan je veilig werken aan de openbare verlichting of verkeerregelinstallaties.
Daarnaast heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel, met name omdat het
werken aan langs de weg een gevaarlijke omgeving kan zijn. Dat jij je hoofd
erbij houdt, is dan ook van levensbelang. Als dat besef er is, dan is dit
opleidingstraject de uitgelezen kans om iets moois te bereiken. Om voor dit
opleidingstraject in aanmerking te komen heb je:
Minimaal een diploma op mbo 2-niveau. Liefst richting Elektrotechniek of
Mechatronica, al sluiten we andere vooropleidingen niet meteen uit.
Jij bent technisch onderlegd;
Jij hebt de ambitie om als Monteur aan de slag te gaan;
VCA basis of bereid deze te halen;
Ben je 18 jaar en ouder
Je wilt meedraaien in de calamiteiten- en storingsdiensten;
Geen bezwaar tegen avond- of nachtwerk.

Kenmerken van de vacature
▪ Fulltime, 32 uur
▪ Mogelijk vast
▪ Vervaldatum vacature: 02-08-2021

Voorkeuren
Afkomstig uit
Liefst wel
de sector:
Relevant
Liefst wel
diploma:
Relevante
Ja, werkervaring gewenst
werkervaring:
Rijbewijzen Personenauto (B)

Contactpersoon
Naam:
Mevrouw Sandra Beukema
Telefoonnummer: 06-29086873
E-mailadres:
sandrabeukema@groningen.nl
▪ Telefonisch
Gewenste
▪ Via e-mail
sollicitatiewijze:
▪ Via WerkMatch
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medewerker klantenservice bij Enexis
Medewerker klantenservice bij Enexis
Ben jij servicegericht? Wil je werken als aanspreekpunt van klanten? Met een 4-wekelijks rooster? Dan
zijn wij op zoek naar jou! Wil jij binnenkort aan het werk bij Enexis? Lees dan snel verder!
Waar ga je werken?
Energie is bijna vanzelfsprekend. Tijdens het opladen van je laptop, terwijl je geniet van een
Netflix-serie. Of wanneer je onder een warme douche staat. Het is zo vanzelfsprekend geworden dat
we soms vergeten hoe de energie die we afnemen, bij ons terecht komt. Enexis Netbeheer is één van
de partijen die hier een belangrijke rol in speelt. Enexis Netbeheer is één van de 8 netbeheerders in
Nederland.
De belangrijkste taak van een netbeheerder is het aanleggen en onderhouden van het energienet in
Nederland. Bovendien zorgt een netbeheerder voor het transport van energie. Kijk voor een compleet
beeld ook naar deze video: https://www.youtube.com/watch?v=QSRvji7JwsU
Ben je enthousiast geworden om aan het werk te gaan als klantenservicemedewerker? Dan zien wij
graag jouw cv en een pakkende motivatie tegemoet.
Wil je meer informatie, neem dan contact op met Janet de Wit of Anita Bosma.
janet.de.wit@groningen.nl 06 52 3 39 83
anita.bosma@groningen.nl 06 52 88 64 20
Type werkplek:
Startdatum:
Salaris:

Regulier
Per 18-01-2021
Vast loon / uurloon
Wat bieden wij?
• Een goed startsalaris van €12,53 (bruto per uur), met groeimogelijkheden;
• Reiskostenvergoeding;
• Thuiswerken is bij Enexis tot in de puntjes geregeld. De benodigde faciliteiten
worden voor je geregeld!
• Duidelijkheid: 4 weken van tevoren weet je wanneer je werkt;
• Een 20 tot 24-urige, 24 tot 28-urige, 28 tot 32-urige, 32 tot 36-urige of 36 tot
40- urige werkweek. Je werkt altijd ergens tussen 08.00 uur en 17.00 uur en
Arbeidsvoorwaarden
bent daarom ook tussen die tijden beschikbaar voor de planning. Daarnaast
ben je bereid om in de toekomst ook diensten in het weekend en in de
avonduren op te pakken.
• Trainingen met focus op vaardigheden;
• Een gezellig team met fijne collega's;
• Kans om door te groeien binnen Enexis naar andere afdelingen;
• Je komt in dienst bij Adecco. Dit betekent dat je gebruik kunt maken van de
Adecco Academy.
Wat vragen wij?
• Je hebt minimaal een mbo-diploma op niveau 4 of relevante werkervaring;
• Jij bent computervaardig en kan gemakkelijk werken met verschillende
systemen (ervaring met SAP is een pré);
• Je hebt inlevingsvermogen en kan goed aansluiten bij de klant;
Wat voor kandidaat • Je hebt kennis van LSD communicatie techniek en weet deze ook toe te
wordt gezocht
passen;
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en
geschrift;
• Je bent vijf dagen per week tussen 8.00 en 17.00 beschikbaar;
• Je kan thuis werken. Dit betekent een rustige werkplek met een goede
internetaansluiting.
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Kenmerken van de vacature
▪ Parttime, 32 uur / 40 uur
▪ Tijdelijk contract, voor 1 week
▪ Vervaldatum vacature: 30-12-2021

Voorkeuren
Relevante
Ja, relevante werkervaring gewenst
werkervaring:

Contactpersoon
Naam:
Mevrouw Anita Bosma
Telefoonnummer: 06 52 88 64 20
E-mailadres:
anita.bosma@groningen.nl
Gewenste
Via WerkMatch
sollicitatiewijze:
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Keukenmedewerker bezorgrestaurant
Vind jij het leuk om eerlijke en verantwoorde maaltijden te bereiden of dit te leren aan de hand van de
chefkok?
Daarnaast ben je bezig met:
• Het Inpakken/verpakken van bereid voedsel
• Rondbrengen van eten ( rijbewijs noodzakelijk)
• Hand en span diensten voedsel bereiden
• Schoonmaken van de keuken
Type werkplek:
Startdatum:

Regulier
Per direct
▪ Vast loon / uurloon
Salaris:
▪ Beloning volgens cao
Je krijgt een contract voor 16 uur.
Arbeidsvoorwaarden
Daarnaast wordt je ingeschaald volgen de horeca-cao.
We zoeken iemand die:
- Affiniteit heeft met eten/ keukenwerkzaamheden
- Minimaal 16 uur per week beschikbaar is waarbij meer uren in overleg
Wat voor kandidaat
mogelijk is.
wordt gezocht
- Je werk met de chef-kok, van belang dat je met elkaar op minimaal A2
niveau kan communiceren
- Per direct beschikbaar is

Kenmerken van de vacature
▪ Parttime, 16 uur / 24 uur
▪ Mogelijk vast
▪ Vervaldatum vacature: 09-06-2021

Voorkeuren
Afkomstig uit
Liefst wel
de sector:
Relevante
Ja, werkervaring gewenst
werkervaring:
Rijbewijzen Personenauto (B)

Contactpersoon
Naam:
Mevrouw Hilda Dusseljee
Telefoonnummer: 06-46095082
E-mailadres:
hilda.dusseljee@groningen.nl
▪ Telefonisch
Gewenste
▪ Via e-mail
sollicitatiewijze:
▪ Via WerkMatch

Groningen Werkmatch

Pagina 20 van 86

Service Desk Agent (Groningen)
Op onze Servicedesk wordt een ruim palet aan klanten bediend. Onze Servicedesk medewerkers
onderscheiden zich door hun dienstverlenende karakter, doortastendheid en humor. Als Agent ben je
het aanspreekpunt voor Fujitsu’s klanten. Je ondersteunt deze klanten bij al hun IT-gerelateerde vragen
en hebt dagelijks te maken met het beheer van zowel routinematige als niet-routinematige incidenten,
uitdagingen en verzoeken. Door je sterke communicatieve vaardigheden, sociale vaardigheden en
empathisch vermogen ben je in staat om uitstekende service te verlenen aan onze klanten.
Hoe ziet een dag eruit?
⯑ Je behandelt technische vragen met betrekking tot een enkel product of een klein aantal producten
(bijv. Microsoft-producten, besturingssystemen, basisnetwerken, pc's);
⯑ Je ontwikkelt een goede kennis van de klantomgeving en begrijpt wat de service delivery vereisten
zijn om zo de levering van een eersteklas klantervaring te garanderen;
⯑ Je documenteert acties die worden ondernomen om vraagstukken van klanten op te lossen en ervoor
te zorgen dat de vastgestelde processen worden gevolgd;
⯑ Je neemt de verantwoordelijkheid voor het luisteren naar, en begrijpen van de problemen van klanten
door relevante vragen te stellen om een oplossing te kunnen presenteren binnen de vereiste termijn;
⯑ Je herkent problemen die buiten jouw scope vallen en escaleert deze naar de juiste collega, tevens
monitor je prestaties via statistische rapportage en analyse;
⯑ Je bent een echte teamspeler en wordt door collega’s gezien als een behulpzaam en effectief lid van
het team.
Type werkplek:
Startdatum:
Salaris:

Regulier
Per 22-03-2021
Beloning volgens cao
Wat we bieden
Als je onze collega wordt, ontvang je een aantrekkelijk vast salaris met een
jaarlijkse, prestatieafhankelijke, bonus. Daarnaast krijg 24 vakantiedagen en
nog vele andere extra’s zoals een fikse korting op je maandelijkse
sportschoolabonnement.
We bieden een dynamische werkomgeving met een gezellig, informeel team
Arbeidsvoorwaarden
en veel ontwikkelingsmogelijkheden om je eigen carrière verder uit te bouwen.
Dankzij onze flexibele werktijden kun je genieten van een optimale work-life
balance. Dit is een van de redenen waarom wij voor de 6e keer op rij zijn
verkozen tot Top Employer! Dus hou je van een inspirerende werkomgeving
waar professionaliteit, plezier en persoonlijke ontwikkeling een belangrijke rol
spelen?
Jouw profiel
Allereerst hou je ervan jezelf verder te ontwikkelen en ben je leergierig.
Daarnaast ben je in het bezit van een MBO niveau 4 diploma in een
IT-gerelateerd vakgebied. Je hebt minimaal 6 maanden relevante werkervaring
en een zesde zintuig voor nieuwe technologieën en ontwikkelingen. Ervaring
Wat voor kandidaat
met het werken met Call Management Systemen zoals TOPdesk en
wordt gezocht
ServiceNow is een pré. Tevens ben
je gecertificeerd in ITIL v3 en Microsoft Windows 7 en/of 10, of ben je bereid
deze certificeringen te verkrijgen. Herken jij jezelf hierin en beschik je over een
goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in zowel woord als
geschrift? Dan bent jij de ideale kandidaat en hopen we je snel te ontmoeten!

Kenmerken van de vacature
▪ Fulltime, 36 uur
▪ Mogelijk vast
▪ Vervaldatum vacature: 30-12-2021
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Voorkeuren
Afkomstig uit
Liefst wel
de sector:
Relevant
Liefst wel
diploma:
Relevante
Ja, werkervaring gewenst
werkervaring:

Contactpersoon
Naam:
Mevrouw Anita reitsema-bosma
E-mailadres:
anita.bosma@groningen.nl
Gewenste
Via WerkMatch
sollicitatiewijze:
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Beveiliger/ facilitaire medewerker Golfclub Zeyerveen
Binnen G4S verrichten wij ook werkzaamheden bij de Drentsche Golf & Country Club. Deze locatie
bevindt zich even ten noorden van Assen.
Met een 27 holes wedstrijdbaan en 9 holes Par 3 baan, een ongekend ruim opgezet en gevarieerde
golfbaan toegankelijk voor golfers van alle niveaus.
In een 24 kamers tellende Golf Lodge kan men overnachten op de golfbaan!! Tijdens de zomerperiode
heeft men heel veel gasten en is men op zoek naar een gastvrouw/-heer.
Voor deze prachtige locatie zijn we op zoek naar 2 extra medewerkers die daar diensten kunnen/willen
werken. De tijden van de werkzaamheden zijn 23.00-04.30 uur.
Heb jij 's nachts alle energie? Vind jij het belangrijk dat gasten een geweldig verblijf in het hotel hebben?
Sta jij zeker in je schoenen en steek je graag de handen uit de mouwen? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wat ga je doen?
- Verrichten van receptietaken in de nachtelijke uren
- Toezien op de algemene veiligheid en bewaken van het hotel en alle hotelgasten
- Voorbereiden/klaarzetten van ontbijtbuffet
- Eventuele schoonmaakwerkzaamheden
- Eventuele barwerkzaamheden
- Service verlenen aan gasten is de hoofdtaak en tevens een breed begrip wat flexibiliteit vraagt.
Zo gauw de horeca weer open wordt gesteld zal deze vacature vacant worden gesteld. De werving is
inmiddels gestart.
▪ Regulier
▪ Proefplaatsing
Startdatum:
Per direct
▪ Vast loon / uurloon
Salaris:
▪ Met behoud van uitkering
Je start op basis van een proefplaatsing voor bepaalde tijd ( afhaneklijk van
Arbeidsvoorwaarden jouw werkervaring en diploma's) met de intentie van een contract voor in ieder
geval 6 maanden.
- Je bent in bezit van het Beveiliger 2 diploma
- Je beschikt over goede mondelinge- en schriftelijke beheersing van de
Wat voor kandidaat
Nederlandse taal en kunt je verstaanbaar maken in het Engels
wordt gezocht
- Flexibel inzetbaar (volcontinu)
- In bezit van rijbewijs B en auto
Type werkplek:

Kenmerken van de vacature
▪ Parttime, 20 uur / 30 uur
▪ Tijdelijk contract, voor 6 maanden
▪ Vervaldatum vacature: 18-05-2021

Voorkeuren
Afkomstig uit
Liefst wel
de sector:
Relevant
Ja
diploma:
Relevante
Ja, werkervaring gewenst
werkervaring:
Rijbewijzen Personenauto (B)
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Contactpersoon
Naam:
Mevrouw Ganga de Vries
Telefoonnummer: 06 630643
E-mailadres:
ganga.de.vries@groningen.nl
Gewenste
Via e-mail
sollicitatiewijze:

Werk Carrousel
Werkcarrousel: Schilderen, metselen, timmeren en procestechniek. De kandidaat ontdekt in 8 dagen
waar zijn of haar talent ligt, om zich daarna verder te ontwikkelen naar een kansrijk beroep.
Na het carrousel ga je verder met een leer /werk traject.
Voor meer informatie, kan je contact opnemen met Sandra Beukema.
Type
Regulier
werkplek:
Startdatum: Per direct
▪ Beloning volgens cao
Salaris:
▪ Met behoud van uitkering

Kenmerken van de vacature
▪ Fulltime, 32 uur
▪ Tijdelijk contract, voor 1 week
▪ Vervaldatum vacature: 01-06-2021

Voorkeuren
Relevante
Enige werkervaring niet benodigd
werkervaring:
Rijbewijs
Personenauto (B)
(voorkeur)

Contactpersoon
Naam:
Mevrouw Sandra Beukema
E-mailadres:
sandrabeukema@groningen.nl
Gewenste
▪ Via e-mail
sollicitatiewijze: ▪ Via WerkMatch
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Medewerker Klant Contact
Als Medewerker Klantcontact ben jij degene die ervoor zorgt dat de klant zich gehoord voelt. Jij bent
het eerste aanspreekpunt voor de klant en beantwoord tal van (complexe) vragen. Naast telefonisch
contact kun je ook via mail, chat of andere kanalen contact hebben met verschillende klanten. Verder
zorg je voor een goede administratieve afhandeling van iedere vraag die binnenkomt.
Type werkplek:
Startdatum:
Salaris:

Regulier
Per direct
Beloning volgens cao
Aantal uren: 24-36 (afhankelijk van beschikbaarheid)
Arbeidsvoorwaarden Salaris: minimum loon of daar boven (C.a. 10-12 euro per uur, afhankelijk van
het project)
Als Medewerker Klantcontact ben je servicegericht en heb je een groot
empathisch vermogen. Het is belangrijk dat je in staat bent om je in de klant te
Wat voor kandidaat
verplaatsen! Daarbij ben je een echte multitasker. Je bent flexibel en kunt
wordt gezocht
goed met druk omgaan. Het is daarnaast belangrijk dat je goed met computers
om kunt gaan en dat je nieuwe programma’s snel eigen maakt.

Kenmerken van de vacature
▪ Fulltime, 40 uur
▪ Mogelijk vast
▪ Vervaldatum vacature: 09-06-2020

Voorkeuren
Afkomstig uit
Liefst wel
de sector:
Relevant
Liefst wel
diploma:
Relevante
Ja, werkervaring gewenst
werkervaring:

Contactpersoon
Naam:
Mevrouw Anita Bosma
E-mailadres:
anita.bosma@groningen.nl
Gewenste
▪ Via e-mail
sollicitatiewijze: ▪ Via WerkMatch
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Medewerker BabyThuisZorg
Opleidingsmogelijkheden vanaf VMBO en overgang Havo 3 naar Havo 4.
Ben jij een (leerling) kraamverzorgende of verzorgende IG en woon je in de provincies Groningen,
Drenthe of Friesland en wil jij naast het leveren van kraamzorg ook zorg bieden aan gezinnen in
kwetsbare situaties? Dan is de combinatie leveren van kraamzorg en naar gelang je ervaring en
interesse, bieden van BabythuisZorg voor jou mogelijk de droombaan waar je naar op zoek bent!
Jij krijgt een bijzondere rol. Je start als kraamverzorgende en bij gebleken geschiktheid en interesse
kan je opgeleid en ingezet worden als medewerker BabythuisZorg. Tijdens de kraamzorgperiode weeg
jij af of het gezin belang heeft bij de aanvullende ondersteuning van BabythuisZorg. Als blijkt dat een
gezin in aanmerking komt en het gezin staat open voor deze zorg dan start BabythuisZorg.
BabythuisZorg is een uniek product dat een brug slaat tussen geboortezorg en sociaal domein. Het doel
van BabythuisZorg is het vroegtijdig aanbieden van zorg aan ouders met jonge kinderen, die na het
kraambed (nog) aanvullende ondersteuning nodig hebben met als doel het voorkomen van problemen
op latere leeftijd. De dienst die wij bieden is tijdelijk en erop gericht om een gezin zo snel mogelijk weer
zelfredzaam te maken.
De BabythuisZorg medewerkers zijn getraind om in complexe situaties zorg te leveren, problemen te
signaleren en deze samen met de cliënt op te lossen. De ondersteuning is tijdelijk en gericht op het
zo snel mogelijk weer zelfredzaam te maken van het gezin. Daarbij kunnen ook andere hulpverleners
worden ingeschakeld. De BabythuisZorg medewerker werkt aanvullend op jeugdgezondheidszorg.
Door de (tijdelijke) ondersteuning dragen wij bij aan het voorkomen van zwaardere en duurdere zorg
later.
Afhankelijk van jouw ervaring en diploma's zijn er 3 opleidingsvarianten:
- Diploma Verzorgende IG (of vergelijkbaar), 4 maanden.
- Diploma Helpende (of vergelijkbaar), 7 maanden.
- Diploma VMBO of overgangsbewijs Havo-3 naar Havo-4., 15 maanden.
! Aan de opleiding zijn kosten verbonden, jouw reintegratie-coach kijkt graag met jou naar de
mogelijkheden.
Planning:
- Solliciteren voor 22 april 2021.
- 26 april: 13.00 uur (online) voorlichtingsbijeenkomst.
- 17-21 mei: Gesprekken "Wie ben jij, wie zijn wij".
- 31 mei tot 4 juni: "Ontdek de Kraamzorg".
- 7 tot 11 mei: Bekendmaking geselecteerde kandidaten.
▪ Regulier
▪ BBL
Startdatum:
Per direct
Salaris:
Beloning volgens cao
• een zelfstandige en verantwoordelijke functie in een dynamische organisatie
met de mogelijkheden om je verder te ontwikkelen
• verdiepende trainingen gericht op het leveren van zorg aan gezinnen in
kwetsbare situaties
• je krijgt een leer-arbeidsovereenkomst van 20 uur gemiddeld per week en
Arbeidsvoorwaarden
wordt ingeschaald in FWG 35 (CAO kraamzorg), als leerling ontvang je een
leerlingsalaris, leerlingen die reeds een VIG diploma hebben ontvangen direct
een salaris FWG 35
• hiernaast kennen wij goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals ORT,
eindejaarsuitkering en wachtdienstvergoedingen.
Wat voor kandidaat • je bent 21 jaar of ouder en een energiek persoon en hebt ervaring of affiniteit
wordt gezocht
met het verlenen van zorg aan gezinnen met een ondersteuningsvraag
Type werkplek:
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op sociaal, psychisch en medisch gebied (kwetsbare situaties)
• je bent gemotiveerd om samen met ons de kraamzorg en BabythuisZorg
verder in de markt te zetten
• je vindt het fijn om zelfstandig te werken en kunt goed communiceren met
andere collega’s en ketenpartners
• Je beschikt over het diploma differentiatie kraamzorg of andere gerelateerde
zorg en/of welzijns opleiding (op minimaal niveau 3 en /of bereid de
opleiding tot kraamverzorgende te volgen
• je hebt oog voor de wensen, belangen en verwachtingen van het gezin en
stelt deze centraal binnen je werk
• je bent flexibel en in staat om wanneer nodig een volledige kraamzorg (8
dagen aaneengesloten) te werken
• je bent in het bezit van rijbewijs B en een auto
• je bent digitaal vaardig

Kenmerken van de vacature
▪ Parttime, 12 uur / 20 uur
▪ Vast contract
▪ Vervaldatum vacature: 15-05-2021

Voorkeuren
Afkomstig uit
Liefst wel
de sector:
Relevant
Liefst wel
diploma:
Relevante
Enige werkervaring niet benodigd
werkervaring:
Rijbewijzen Personenauto (B)

Contactpersoon
Naam:
Mevrouw Myrthe Klimp
E-mailadres:
myrthe.klimp@groningen.nl
Gewenste
▪ Via e-mail
sollicitatiewijze: ▪ Via WerkMatch
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Opleidingsplaats Verzorgende IG/MZ
Altijd al aan het werk gewild als
Maatschappelijk Verzorgende IG?
Maar nog niet het juiste diploma? Dan is dit jouw kans!
Als gedreven en gepassioneerde Verzorgende MVZ werk je in een
uitdagende gevarieerde baan in een dynamische omgeving. Het werken
binnen een enthousiast team vraagt om mensen die zich verantwoordelijk
en betrokken voelen. Je bent creatief, vernieuwend, professioneel en
stressbestendig.
Wij zoeken intrinsiek gemotiveerde kandidaten die in de zorg aan de slag
willen en een versneld traject kunnen doorlopen. We starten in
september 2021 met de voorbereidende beroepspraktijk, niveau Helpende
Zorg en Welzijn. We verwachten dat je na dit traject kunt doorstromen naar
de verkorte (2 jarige) BBL opleiding voor Verzorgende MVZ Niveau 3.
Wat verwachten we van jou:
● Aantoonbaar minimaal MBO 2 diploma (richting maakt niet uit).
● Affiniteit met de Zorg en dit kunnen aantonen.
● Bereidheid tot werken in onregelmatige diensten.
● Bereidheid en de mogelijkheid tot reizen naar onze locaties:
Delfzijl, Appingedam, Bedum, Winsum en Baflo.
● Je kunt met computers/e-learning overweg en je wilt graag leren.
● Je bent fysiek en mentaal in staat het werk uit te voeren.
● Je hebt een flexibele instelling.
● Minimaal 32 uur per week beschikbaar (dit is inclusief 1 dag scholing per
week).
● Vanaf september 2021 nog minimaal 6 maanden recht op uitkering.
● Bereid om gedurende de eerste 6 maanden met behoud van uitkering
het traject te volgen.
● Je verdiept je voor het reageren in Zorgorganisatie De Hoven.
functieprofiel en de opleiding Verzorgende IG/MZ.
Dit kun je verwachten:
De eerste 6 maanden:
● Voorbereidende beroepspraktijk (leren en werken)
● Samenwerking met een vaste medewerker (meester-gezel constructie)
● Theoretisch deel, 13-18 lesmomenten en 8-16 uur per week zelfstudie dat geëxamineerd wordt.
● 24-36 uur per week praktijkstage
Na de eerste 6 maanden:
● 1-2-2022 starten met de opleiding Verzorgende IG/MZ
● 1-3-2022 Een leerwerk- overeenkomst met De Hoven.
● Leerlingensalaris conform CAO
● Goede begeleiding vanuit de uitkerende instantie en de werkgever
●Intentie tot arbeidsovereenkomst na afronding van de opleiding
Type
BBL
werkplek:
Startdatum: Per direct
Salaris:
Beloning volgens cao
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Kenmerken van de vacature
▪ Parttime, 24 uur / 36 uur
▪ Mogelijk vast
▪ Vervaldatum vacature: 24-05-2021

Voorkeuren
Relevante
Enige werkervaring niet benodigd
werkervaring:
Rijbewijzen Personenauto (B)

Contactpersoon
Naam:
Mevrouw Myrthe Klimp
E-mailadres:
myrthe.klimp@groningen.nl
Gewenste
▪ Via e-mail
sollicitatiewijze: ▪ Via WerkMatch
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Pedagogisch medewerker
Samen met je collega’s en in samenspraak met de ouders ben je verantwoordelijk voor de verzorging
en begeleiding van kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Je geeft ieder kind een fijne plek door een
warme, veilige en stimulerende omgeving te creëren. Maar dat niet alleen: je wilt de leefwereld van elk
kind laten groeien. Je bent creatief en stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen. Daarnaast vinden
wij het belangrijk dat elk kind de aandacht krijgt die het nodig heeft. Met het pedagogisch beleidsplan
als richtlijn bied je tal van individuele en groepsactiviteiten, waardoor kinderen het leuk hebben en zich
spelenderwijs ontwikkelen.
Type werkplek:
Startdatum:
Salaris:

Regulier
Per direct
Beloning volgens cao
We bieden jou een uitdagende, zelfstandige functie binnen een
maatschappelijke organisatie, die zich naast hard werken kenmerkt door een
fijne, betrokken werksfeer en de nodige humor. Je krijgt:

Arbeidsvoorwaarden
- een tijdelijk contract, met uitzicht op verlenging
- een passend salaris binnen schaal 6 van de CAO Kinderopvang
- ruimte om jezelf te ontwikkelen door passende coaching en training
We zoeken een enthousiaste, warme opvoedkundig professional, welke grote
affiniteit heeft met de Pedagogische stroming van Reggio Emilia. Je bent sterk
en spontaan, kan goed samenwerken en multi-inzetbaar, beschikt over goede
Wat voor kandidaat sociale- en communicatieve vaardigheden. Het bieden van rust en structuur op
wordt gezocht
een groep is voor jou vanzelfsprekend. Je bent in het bezit van minimaal een
kindgericht mbo diploma op niveau 3 en bent flexibel inzetbaar op al onze
groepen. Verder kun je werken met digitale programma’s: o.a. Word, Excel en
apps en is het wenselijk dat je in bezit bent van rijbewijs B.

Kenmerken van de vacature
▪ Parttime, 16 uur / 24 uur
▪ Mogelijk vast
▪ Vervaldatum vacature: 10-06-2021

Voorkeuren
Afkomstig uit
Ja
de sector:
Relevant
Ja
diploma:
Relevante
Ja, werkervaring gewenst
werkervaring:
Rijbewijs
Personenauto (B)
(voorkeur)

Contactpersoon
Naam:
Mevrouw Myrthe Klimp
E-mailadres:
myrthe.klimp@groningen.nl
Gewenste
▪ Via e-mail
sollicitatiewijze: ▪ Via WerkMatch
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Thuiszorg (4-24 uur)
Voor diverse thuiszorgorganisaties in Groningen, Haren en Ten Boer zijn wij op zoek naar huishoudelijk
medewerkers
Als huishoudelijk medewerker verricht je zelfstandig huishoudelijke werkzaamheden bij de cliënt thuis,
waarbij zoveel mogelijk de zelfredzaamheid van de cliënt wordt gestimuleerd. Dit doe je uiteraard met
respect voor de leefwijze en wensen van de cliënt.
De werkzaamheden zullen onder andere bestaan uit: stofzuigen, ramen lappen, dweilen, toilet/sanitair
reinigen en afwassen.
Type werkplek:
Regulier
Startdatum:
Per direct
Salaris:
Beloning volgens cao
Arbeidsvoorwaarden Conform CAO. Inschaling op basis van werkervaring.
Wat verwachten we van je:
- Hygiënisch en ordelijk werken.
Wat voor kandidaat - Beschikken over geduld, tact en inlevingsvermogen.
wordt gezocht
- Betrouwbaar en integer.
- In staat om professionele afstand te bewaren.
- Zelfstandig, gemotiveerd en flexibel inzetbaar.

Kenmerken van de vacature
▪ Parttime, 16 uur / 24 uur
▪ Mogelijk vast
▪ Vervaldatum vacature: 05-09-2021

Voorkeuren
Relevante
Enige werkervaring niet benodigd
werkervaring:
Rijbewijs
Personenauto (B)
(voorkeur)

Contactpersoon
Naam:
Mevrouw Hilda Dusseljee
Telefoonnummer: 0646095082
E-mailadres:
hilda.dusseljee@groningen.nl
Gewenste
▪ Via e-mail
sollicitatiewijze: ▪ Via WerkMatch
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Verzorgende IG
Voor diverse zorgorganisaties in en rond Groningen zijn wij op zoek naar Verzorgenden niveau-3.
Als verzorgende IG zorg jij ervoor dat cliënten zo optimaal kunnen leven ondanks eventuele
beperkingen. Het is een afwisselende baan waarbij elke cliënt zijn eigen levensgeschiedenis heeft. Wat
verwachten we van jou?
- Oog voor persoonlijke wensen.
- Je observeert, activeert en begeleid cliënten bij het uitvoeren van ADL.
- Je bent ondernemend en gaat voor optimale zorg.
- Je hebt een signalerende functie en bent goed in staat feedback te geven.
- Je rapporteert de voortgang aan jouw team.
- Je houdt dossiers bij en voert administratieve werkzaamheden nauwkeurig uit.
Type werkplek:
Regulier
Startdatum:
Per direct
Salaris:
Beloning volgens cao
Arbeidsvoorwaarden Conform CAO FWG 35
Jij bent:
- In het bezit van een diploma Verzorgende IG.
- Je beschikt over goede contactuele, sociale en communicatieve
vaardigheden.
Wat voor kandidaat - Je bent handelingsbekwaam en - bevoegd.
wordt gezocht
- Je bent klantgericht, flexibel, professioneel, ondernemend en positief.
- Je bent in staat om zowel zelfstandig als in teamverband te werken.
- Je wilt en kunt in wisselende diensten werken.
Voor meer informatie en sollicitaties (met motivatie) kun je mailen naar:
myrthe.klimp@groningen.nl.

Kenmerken van de vacature
▪ Fulltime, 32 uur
▪ Mogelijk vast
▪ Vervaldatum vacature: 04-06-2021

Voorkeuren
Afkomstig uit
Ja
de sector:
Relevant
Ja
diploma:
Relevante
Enige werkervaring niet benodigd
werkervaring:
Rijbewijs
Personenauto (B)
(voorkeur)

Contactpersoon
Naam:
Mevrouw Myrthe Klimp
E-mailadres:
myrthe.klimp@groningen.nl
Gewenste
▪ Via e-mail
sollicitatiewijze: ▪ Via WerkMatch
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Planner/telefoniste m/v
We zoeken een stabiele persoonlijkheid met overstijgend vermogen om telefonisch klanten goed te
woord te staan. Daarnaast doe je de werkplanning die met name bestaat uit het voorbereiden en
verzetten van klantafspraken. Je stuurt monteurs aan in hun dagelijkse uitvoering van te verwisselen
water, gas en elektrameters (ook slimme meters). Systeemkennis van Officeproducten vooral Excel is
vereist.
Ben jij onze nieuwe spin in het web en kun je vlot beginnen ? Ben je daadkrachtig en ondernemend
genoeg om de dagelijkse aansturing van onze planning op je te nemen ? Reageer dan z.s.m. en stuur
je sollicitatie naar Ganga de Vries.
Type werkplek:
Startdatum:
Salaris:

Regulier
Per direct
Beloning volgens cao
Naam functie Planner/telefoniste m/v
Soort werklocatie Vaste werklocatie
Uren per week 32 - 32 Uur per week
Soort werktijd Kantoortijden
Soort contract Mogelijk vast
Arbeidsvoorwaarden
Soort salaris beloning conform CAO
Toelichting bij de arbeidsvoorwaarden
Arbeidsvoorwaarden volgens de cao metaaltechniek. Dit bedrijf heeft een
actieve personeelsvereniging en er heerst een familiaire sfeer.
Overige wensen
Talen
Engels - Mondeling Redelijk, Schriftelijk Redelijk
Talen
Nederlands - Mondeling Goed, Schriftelijk Goed
Wat voor kandidaat Talen
wordt gezocht
Duits - Mondeling Redelijk, Schriftelijk Redelijk
Rijbewijzen B
Overige eisen: Omdat het een midden-kleinbedrijf betreft doe je allerhande
neventaken. Denk aan helpen bij bevoorraden, bedrijfsauto's besturen,
werkplekbezoeken etc. De voorkeur gaat uit naar (flexibele) beschikbaarheid
op de woensdag- en vrijdagmiddag.

Kenmerken van de vacature
▪ Fulltime, 32 uur
▪ Mogelijk vast
▪ Vervaldatum vacature: 23-03-2021

Voorkeuren
Afkomstig uit
Ja
de sector:
Relevant
Liefst wel
diploma:
Relevante
Ja, relevante werkervaring gewenst
werkervaring:
Rijbewijzen Personenauto (B)

Groningen Werkmatch

Pagina 33 van 86

Contactpersoon
Naam:
Mevrouw Ganga de Vries
Telefoonnummer: 0592396080
E-mailadres:
ganga.de.vries@groningen.nl
Gewenste
▪ Via e-mail
sollicitatiewijze: ▪ Via WerkMatch
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Leerlingenvervoer vacature
Wij zijn voor onze opdrachtgevers op zoek naar enthousiaste chauffeurs m/v voor het leerlingenvervoer
in Groningen en omgeving.
Een verantwoordelijke baan, want per slot van rekening geven ouders en verzorgers wel hun meest
kostbare bezit mee.
Het betreft een parttime functie voor gemiddeld 15 tot 20 uur per week gedurende het schooljaar. De
werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 7:00 en 9:00 uur en
14:30 en 16:30 uur afhankelijk van de route en schooltijden.
In de schoolvakanties bent u ook vrij!
Om leerlingenvervoer te mogen rijden moet u in het bezit zijn van een geldige chauffeurspas. Heeft u
geen chauffeurspas? Geen probleem. Binnenkort start de opleiding weer.
Type werkplek:
Startdatum:
Salaris:

Regulier
Per direct
▪ Beloning volgens cao
▪ Met behoud van uitkering
Traject tot het behalen van de taxipas:

• Na een intakegesprek met adviseur werving en selectie bij de gemeente
wordt u ingepland voor een intakegesprekken en matchingsgesprek met een
potentiele werkgever(s).
• Na akkoord zal er een tijdelijke pas door de werkgever worden aangevraagd,
Arbeidsvoorwaarden
dit duurt ongeveer 6 weken.
• Zodra deze in bezit is dan kan er begonnen worden met de opleiding.
• Doorgaans (gemiddeld) gaat het om 12 theorie uren en daarbij 4-6 uren
praktijk.
• Het traject moet worden afgerond in 4 maanden nl. de geldigheidsduur van
de tijdelijke pas. Dit traject wordt gevolgd met behoud van uitkering.
Functie eisen en kenmerken:
– 5 dagen per week beschikbaar op bovengenoemde tijden gedurende gehele
Wat voor kandidaat
schooljaar;
wordt gezocht
– In het bezit zijn van een geldig Rijbewijs B met ruime rijervaring;
– Een goede beheersing van de Nederlandse taal;

Kenmerken van de vacature
▪ Parttime, 32 uur / 40 uur
▪ Tijdelijk contract, voor 1 week
▪ Vervaldatum vacature: 01-01-2021

Voorkeuren
Relevante
Enige werkervaring niet benodigd
werkervaring:
Rijbewijzen Personenauto (B)
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Contactpersoon
Naam:
Mevrouw Sandra Beukema
Telefoonnummer: 0629086873
E-mailadres:
sandrabeukema@groningen.nl
▪ Telefonisch
Gewenste
▪ Via e-mail
sollicitatiewijze:
▪ Via WerkMatch
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Schoonmaker Hanze Hogeschool
In Groningen zijn wij op zoek op de Zernikecampus naar schoonmaak personeel voor de schoonmaak
bij de Hanze Hogeschool .
De werkzaamheden bestaan uit het schoonmaken van les lokalen, kantoren, gangen en sanitair.
Als schoonmaker kom je overal. Met een doek in de hand en een lach op je gezicht ben je niet alleen
het visitekaartje, jij krijgt ook een exclusief kijkje achter de schermen. Jij gaat waar niet iedereen komt.
Dankzij jouw werkzaamheden kunnen de leerlingen elke dag rondlopen en les krijgen in een schoon
gebouw.
Type werkplek:
Startdatum:

Regulier
Per direct
▪ Vast loon / uurloon
Salaris:
▪ Beloning volgens cao
Werken als schoonmaak medewerker betekent werkenmet leuke collega’s en
een informele werksfeer. Samen kijken we hoe we het werk voor jou zo leuk
mogelijk kunnen maken. Ook bieden wij:
Salaris volgens de CAO Schoonmaak- en glazenwasserbedrijf met een bruto
uurloon tussen €11,27 en €12,86 per uur ( op basis van 21 jaar en ouder,
Arbeidsvoorwaarden
afhankelijk van je leeftijd, kennis en ervaring.)
vakantiegeld en een eindejaarsuitkering;
een extra vrije dag op je verjaardag;
diverse ontwikkelingsmogelijkheden door het volgen van gerichte (vak)
opleidingen en persoonlijke trainingen. Wij begeleiden jou naar jouw diploma!
De werkdagen zijn van maandag t/m vrijdag en wij zoeken een persoon die
van maandag t/m vrijdag van 06.00 tot 09.30 beschikbaar is.
Jij bent enthousiast, gastvrij, precies en klantgericht. Je snapt dat het
Wat voor kandidaat
belangrijk is om te werken volgens een bepaalde structuur. Als schoonmaker
wordt gezocht
heb jij affiniteit met de schoonmaakbranche;
Ben jij de schoonmaak medewerker die wij zoeken voor de Hanze
Hogeschool?

Kenmerken van de vacature
▪ Parttime, 12 uur / 18 uur
▪ Mogelijk vast
▪ Vervaldatum vacature: 04-06-2021

Voorkeuren
Relevante
Enige werkervaring niet benodigd
werkervaring:

Contactpersoon
Naam:
Mevrouw Hilda Dusseljee
Telefoonnummer: 06-46095082
E-mailadres:
hilda.dusseljee@groningen.nl
▪ Telefonisch
Gewenste
▪ Via e-mail
sollicitatiewijze:
▪ Via WerkMatch
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Hairstylist(e)
Een strakke bob, fijne babylights, een technische cut en een goed gesprek. Als haarstylist(e) kan jij het
allemaal! In jouw stoel voelen mensen zich welkom, komen klanten tot rust en gaan ze tevreden de
zaak weer uit. Én ze komen terug, voor jou!
Wat ga je doen?
In het vak van haarstylist(e) is geen dag hetzelfde. Om negen uur open jij de deuren voor de klanten
die een afspraak hebben gemaakt of voor klanten die vanochtend hebben beslist om voor een andere
coupe te gaan.
Niet alleen geeft iedere behandeling variatie aan jouw dag, ook heb je veel verschillende gesprekken
met klanten. Jouw communicatieve vaardigheden en vlotte babbel zorgen ervoor dat de klant letterlijk
en figuurlijk stralend de deur uit gaat.
Type werkplek:
Startdatum:

Regulier
Per direct
▪ Vast loon / uurloon
Salaris:
▪ Beloning volgens cao
Een goed salaris conform CAO afhankelijk van relevante werkervaring
Vaste uren per week; tussen de 23 en 38 uur (uren in overleg)
Een baan voor langere periode!
Arbeidsvoorwaarden
Een goed inwerktraject om de kneepjes van het vak te leren
Een professioneel en gezellig team!
Workshops en cursussen
Jij staat altijd voor de klant klaar met je goede luistervaardigheden en
Wat voor kandidaat adviseert over de gewenste look, daarnaast
wordt gezocht
Ben je leergierig en bereid om jezelf verder te ontwikkelen
Je hebt reeds enige ervaring in het kappersvak

Kenmerken van de vacature
▪ Fulltime, 40 uur
▪ Vast contract
▪ Vervaldatum vacature: 02-06-2021

Voorkeuren
Afkomstig uit
Ja
de sector:
Relevant
Liefst wel
diploma:
Relevante
Ja, relevante werkervaring gewenst
werkervaring:

Contactpersoon
Naam:
E-mailadres:

Mevrouw Loeky Tsolakos
loeky.tsolakos@groningen.nl
▪ Telefonisch
Gewenste
▪ Via e-mail
sollicitatiewijze:
▪ Via WerkMatch
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Flexwerkers Kinderopvang
• Starten met een 0- uren contract, na vier maanden wordt bekeken of er uren aan kunnen worden
gekoppeld
• 1e contract 7 maanden, kans op verlenging is groot
• Erkend diploma Kinderopvang is vereiste
• Nadrukkelijk gewenst: in bezit van EHAK, BHV, taalniveau 3f en babyspecialisme
• Ook herintreders en re-integratie kandidaten zijn van harte welkom om te reageren, mits zij voldoen
aan de gestelde eisen
• We werken met gebarenstem, de nieuwe collega moet zich dit actief eigen maken
Type
Regulier
werkplek:
Startdatum: Per direct
Salaris:
Beloning volgens cao

Kenmerken van de vacature
▪ Parttime, 1 uur / 36 uur
▪ Vast contract
▪ Vervaldatum vacature: 07-06-2021

Voorkeuren
Afkomstig uit
Ja
de sector:
Relevant
Ja
diploma:
Relevante
Ja, relevante werkervaring gewenst
werkervaring:

Contactpersoon
Naam:
Mevrouw Myrthe Klimp
E-mailadres:
myrthe.klimp@groningen.nl
Gewenste
▪ Via e-mail
sollicitatiewijze: ▪ Via WerkMatch
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Secretaresse Back-office 12-16 uur
• 12-16 uur per week
• Te verdelen over 4-5 dagen per week
• In ieder geval maandag ochtend 07.00-10.00 bereikbaarheidsdienst
• Werkveld: o.a. (personeels-) administratie, secretaresse, communicatie, PR, deadlines bewaken,
archivering, mee bewaken diverse wet- en regelgeving, back-office zaken
• FW 6, inschaling afhankelijk van opleiding en ervaring
• Startende HBO personeel en arbeid of ervaren MBO managementassistent
• EHAK en BHV gewenst
Type
Regulier
werkplek:
Startdatum: Per direct
Salaris:
Beloning volgens cao

Kenmerken van de vacature
▪ Parttime, 12 uur / 16 uur
▪ Mogelijk vast
▪ Vervaldatum vacature: 07-06-2021

Voorkeuren
Relevant
Liefst wel
diploma:
Relevante
Enige werkervaring niet benodigd
werkervaring:

Contactpersoon
Naam:
Mevrouw Myrthe Klimp
E-mailadres:
myrthe.klimp@groningen.nl
Gewenste
▪ Via e-mail
sollicitatiewijze: ▪ Via WerkMatch
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Klantenservice medewerker: Customer Support Center (24, 28
of 33 uur)
WAT JE DAGELIJKSE WERKZAAMHEDEN ZULLEN ZIJN
Als klantenservice medewerker zorg jij ervoor dat de klant een oplossing aangeboden krijgt en zich
gehoord en begrepen voelt. Tijdens je werkdag word je ingedeeld om telefonisch en via mail de klant
te helpen. De vragen die binnenkomen zijn divers en geen gesprek is hetzelfde. Zo is het mogelijk
dat de klant jou belt voor advies over het installeren van de nieuwe keuken of dat de klant je belt met
betrekking tot een vertraagde levering. Jij bent bij gesprekken voorbereid op elke mogelijke reactie
van de klant. Bij elk gesprek bezorg jij de klant uiteindelijk een ‘twinkle in the eye’. Jij bent degene
die bepaalt hoe de vraag of het probleem van de klant opgelost gaat worden, waarin je erg vrij wordt
gelaten.
Bekijk de UPPVLOG van Mitsuko (klantenservice medewerker Customer Support Center) via de
volgende link: https://www.youtube.com/embed/iYFzbgO1WrI
ONS TEAM BINNEN IKEA
Wij zijn wereldleider op het gebied van woninginrichting en zijn trots op onze waarden en Zweedse
cultuur. Samen werken we elke dag aan onze visie om een beter dagelijks bestaan voor zoveel mogelijk
mensen te creëren.
Ieder land waar IKEA gevestigd is, heeft een eigen Customer Support Center (CSC). Voor IKEA
Nederland is het CSC gevestigd in Groningen. Het CSC is hét aanspreekpunt voor alle klanten die
winkelen in onze webwinkel IKEA.nl of in één van onze 13 vestigingen. Onze service wordt verleend
via verschillende contactmethoden waaronder telefoon, email en social media.
Type werkplek:
Startdatum:
Salaris:

Regulier
Per 01-03-2021
Vast loon / uurloon
WAT VERDER BELANGRIJK IS
Als je in deze rol bij ons aan de slag gaat dan kan je o.a. het volgende van ons
verwachten:
• Een salaris vanaf 21 jaar van 11,18 bruto per uur. Daarnaast ontvang je
toeslagen die kunnen oplopen tot 100% en ontvang je leuke extra’s als een
dertiende maand, (eventuele) bonus en personeelskorting.
• We bieden je een contract van 7 maanden. Als het van beide kanten bevalt is
er een kans dat we je vast in dienst nemen.
• We zijn trots op onze informele, inspirerende en open werksfeer waar ruimte
Arbeidsvoorwaarden is voor eigen initiatief en input: iedere mening telt.
• Je volgt de training digitaal vanuit huis. Ook na de training zul je nog thuis
werken. Je ontvangt hardware van IKEA, zoals een computer en headset.
• 13e maand
• Bonusregeling
• Vakantiegeld
Arbeidsvoorwaarden:
• Pensioen
• Reiskostenvergoeding
• Werk vanuit huis
WIE JE BENT
Vind jij het leuk om klanten te helpen? Durf jij keuzes te maken en krijg je
energie van het meedenken over slimme home furnishing oplossingen? Dan
ben jij mogelijk onze nieuwe klantenservice medewerker!
Wat voor kandidaat Naast dat je jezelf herkent in onze waarden, kan jij jezelf vinden in de volgende
wordt gezocht
voorwaarden:
• Je beschikt minimaal over MBO 4 werk- en denkniveau.
• Je hebt ervaring met klantcontact en bent communicatief sterk. Je durft
daarnaast zelf beslissingen te nemen en je kan snel schakelen.
• Je bent per 1 maart beschikbaar, waarbij je de eerste twee weken een
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fulltime (betaalde) training volgt en daarna word je volgens contracturen
gepland.
• Na de training ga je voor 24, 28 of 33 uur aan de slag. Bij een contract van
24 of 28 uur word je vier dagen per week gepland, en bij een contract van 33
uur word je 5 dagen in de week gepland.
• Je bent flexibel inzetbaar. Je vindt het geen probleem om avonden en
weekenden te werken. Je hebt voor de komende drie maanden geen
vakantieplannen.

Kenmerken van de vacature
▪ Fulltime, 24 uur
▪ Vast contract
▪ Vervaldatum vacature: 30-12-2021

Voorkeuren
Relevante
Ja, werkervaring gewenst
werkervaring:

Contactpersoon
Naam:
Mevrouw janet de wit
E-mailadres:
janet.de.wit@groningen.nl
Gewenste
Via WerkMatch
sollicitatiewijze:
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Medewerker Klantenservice KPN
Jij beantwoord de meest uiteenlopende vragen over de thuisdiensten van KPN. Als klantenservice
medewerker voorzie jij klanten niet alleen van een passend antwoord of oplossing maar je denkt tevens
mee hoe je de klant van het meest optimale pakket kan voorzien
Type werkplek:
Startdatum:
Salaris:

Regulier
Per direct
Vast loon / uurloon
Wat bieden wij jou
Een betaalde training van 10 dagen
Flexibele roostering!
Arbeidsvoorwaarden
Een contract tussen de 16-40 uur; wat wil jij?
€ 9,87 (vanaf 21 jaar) of € 8,04 (18 tot 21 jaar)
Thuiswerkvergoeding: €25 per maand (obv 40 uur pw)
Wie ben jij
Als klantenservice medewerker is het belangrijk dat je klantgericht en
doortastend bent. Is de klantvraag toch nog niet helemaal helder? Vraag dan
door tot je weet wat precies de vraag of klacht van de klant is. Daarnaast is het
belangrijk dat:
Wat voor kandidaat
wordt gezocht
Je oplossingsgericht bent ingesteld
Je makkelijk kunt schakelen tussen diverse systemen
Je bent klantvriendelijk en dienstverlenend
Je denkt graag mee met de klant (cross/up selling)
Je bent communicatief sterk

Kenmerken van de vacature
▪ Fulltime, 20 uur
▪ Mogelijk vast
▪ Vervaldatum vacature: 30-12-2021

Voorkeuren
Relevante
Enige werkervaring niet benodigd
werkervaring:

Contactpersoon
Naam:
Mevrouw Janet / Anita De Wit / Reitsema-Bosma
E-mailadres:
janet.de.wit@groningen.nl
Gewenste
Via WerkMatch
sollicitatiewijze:

Groningen Werkmatch

Pagina 43 van 86

Trajectbegeleider Veendam 32 uur
Bij een ontregeld leven door een opeenstapeling van serieuze problemen biedt deze organisatie
mensen de snelweg naar herstel. Waar een cliënt een stap achteruit doet, doen wij er twee vooruit. MO
2.0 noemen we dat. Welke stap zet jij?
Wij zijn er voor mensen die om welke reden dan ook diep in de problemen zijn geraakt en nergens
anders meer terechtkunnen. Wij zijn de laatste strohalm. In vaktaal: cliënten met complexe
problematiek die meerdere leefgebieden raakt In alles wat we doen staat de cliënt centraal. Onze
begeleiding is daarom zo kort mogelijk maar zo lang als nodig en erop gericht op dat cliënten hun kracht
en mogelijkheden hervinden. Opvangen, aanpakken, loslaten: dat doen wij.
Als trajectondersteuner draag je actief bij aan het vergroten van de zelfredzaamheid van je cliënten. Je
werkzaamheden stem je af in samenspraak met de cliënt en in samenwerking met de trajectregisseur
en andere betrokken disciplines.
We hebben een flinke wensenlijst. We willen namelijk het beste voor onze cliënten. Wij zijn
bevlogen, integer, ondernemend en samenwerkend en verwachten dat nieuwe collega’s dit ook
zijn en bewijzen in hun werk. Daarnaast noemen we enkele belangrijke punten specifiek voor
deze functie. Uiteraard komen er meer ter sprake als we je mogelijk uitnodigen voor een
gesprek.
• Je herkent en signaleert mogelijke knelpunten in de directe hulpverlening en bespreekt
dit met de trajectregisseur.
• Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het maatwerk-begeleidingsplan dat is
vastgesteld in samenspraak met de cliënt, trajectregisseur en externe disciplines.
• Je kunt je volledig vinden in Situationeel Begeleiden en werkt volgens deze methodiek.
• Je rapporteert volgens de richtlijnen in het cliëntendossier over de verrichte
werkzaamheden.
• Je zorgt dat het maatwerk-begeleidingsplan binnen het beschikbare budget wordt
uitgevoerd.
Type werkplek:
Startdatum:
Salaris:

Regulier
Per 01-06-2021
Beloning volgens cao
Wat we bieden
We hebben een open bedrijfscultuur: je krijgt de ruimte het beste uit jezelf en
uit de cliënt te halen en mee te denken met de organisatie. Je collega’s zijn
gepassioneerd in hun werk en tonen zich betrokken bij zowel hun cliënten als
naar collega’s en de organisatie.
Onze organisatie valt onder de cao Sociaal Werk. Naast deze afspraken
Arbeidsvoorwaarden
bieden wij je een aantal aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden aan.
Salaris
De rechtspositie vindt plaats conform cao.
• Inschaling schaal 6 (maximaal € 3.176,- bij een fulltime dienstverband).
• Het betreft een functie van 28 uur per week voor bepaalde tijd (5 maanden).
Je opleidingsniveau is MBO, bijvoorbeeld SPW 4. Je hebt kennis van sociale
systemen en maatschappelijke ontwikkelingen. Over psychiatrische en
psychosociale problematiek kun je ons ook nog het nodige vertellen. Verder
Wat voor kandidaat
ben je creatief in het bedenken en organiseren van toeleiding naar werk of
wordt gezocht
dagbesteding. Je werkt in een rooster en bent zowel beschikbaar voor
dag-, avond- en weekenddiensten (twee laatsten zijn incidenteel). Eigen
vervoer (auto) is een must!
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Kenmerken van de vacature
▪ Fulltime, 32 uur
▪ Tijdelijk contract, voor 7 maanden
▪ Vervaldatum vacature: 29-04-2021

Voorkeuren
Afkomstig uit
Liefst wel
de sector:
Relevant
Ja
diploma:
Relevante
Ja, werkervaring gewenst
werkervaring:
Rijbewijzen Personenauto (B)

Contactpersoon
Naam:
Mevrouw Myrthe Klimp
E-mailadres:
myrthe.klimp@groningen.nl
Gewenste
▪ Via e-mail
sollicitatiewijze: ▪ Via WerkMatch
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Productiemedewerker en/of inpakker Muelink en Grol M/V
De werkzaamheden kunnen o.a. bestaan uit boren, popnagelen, ponsen en montagewerkzaamheden
van aluminium en rvs-onderdelen. De werkzaamheden kunnen ook bestaan uit het inpakken en
verzendklaar maken van rookgasafvoeronderdelen.
▪ Regulier
▪ Afspraakbaan
▪ WSW Dienstverband
Startdatum:
Per direct
Salaris:
Vast loon / uurloon
Toelichting dienstverband: U start in eerst instantie met een proefplaatsing. De
proefplaatsing kan variëren van 1 maand tot 2 maanden. Voor kandidaten uit
Arbeidsvoorwaarden Groningen is dit een ingekocht traject. Kandidaten van andere gemeentes
graag eerst contact opnemen met de accountmanager over de kosten voor dit
traject, (naoual.mahboub@groningen.nl). De werklocatie is Groningen.
Gevraagd wordt: Vmbo. Overige eisen: U bent een gemotiveerde werknemer
en hebt een actieve werkhouding.
Wat voor kandidaat U beschikt over (enig) technisch inzicht.
wordt gezocht
Daarnaast kunt u goed samenwerken en bent u bereid om, indien nodig, over
te werken.
Bij voorkeur bent u bereid om in ploegendiensten te werken.
Type werkplek:

Kenmerken van de vacature
▪ Fulltime, 40 uur
▪ Tijdelijk contract, voor 6 maanden
▪ Vervaldatum vacature: 01-01-2022

Voorkeuren
Relevante
Ja, werkervaring gewenst
werkervaring:

Contactpersoon
Naam:
Mevrouw Ganga de Vries
E-mailadres:
ganga.de.vries@groningen.nl
Gewenste
▪ Telefonisch
sollicitatiewijze: ▪ Via e-mail
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Productiemedewerker en/of inpakker Muelink en Grol M/V
De werkzaamheden kunnen o.a. bestaan uit boren, popnagelen, ponsen en montagewerkzaamheden
van aluminium en rvs-onderdelen. De werkzaamheden kunnen ook bestaan uit het inpakken en
verzendklaar maken van rookgasafvoeronderdelen.
▪ Regulier
▪ Afspraakbaan
▪ WSW Dienstverband
Startdatum:
Per direct
Salaris:
Beloning volgens cao
Toelichting dienstverband: U begint met een proefplaatsing. De proefplaatsing
kan variëren van 1 maand tot 2 maanden. Voor kandidaten uit Groningen is dit
Arbeidsvoorwaarden een ingekocht traject. Kandidaten van andere gemeentes graag eerst contact
opnemen met de accountmanager over de kosten voor dit traject,
(naoual.mahboub@groningen.nl). De werklocatie is Groningen.
Gevraagd wordt: Vmbo. Overige eisen: U bent een gemotiveerde werknemer
Wat voor kandidaat en hebt een actieve werkhouding. U beschikt over (enig) technisch inzicht.
wordt gezocht
Daarnaast kunt u goed samenwerken en bent u bereid om, indien nodig, over
te werken. Bij voorkeur bent u bereid om in ploegendiensten te werken.
Type werkplek:

Kenmerken van de vacature
▪ Fulltime, 40 uur
▪ Tijdelijk contract, voor 1 week
▪ Vervaldatum vacature: 01-01-2022

Voorkeuren
Afkomstig uit
Liefst wel
de sector:
Relevante
Ja, werkervaring gewenst
werkervaring:

Contactpersoon
Naam:
Mevrouw Ganga de vries
E-mailadres:
ganga.de.vries@groningen.nl
Gewenste
▪ Via e-mail
sollicitatiewijze: ▪ Via WerkMatch
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junior online marketeer
Lijkt het je vet om te weten hoe Google werkt en hoe jij daar impact mee kan maken voor onze klanten?
Wil je diploma’s behalen in de Google Skillshop? Kortom: wil je aan de slag als junior online marketeer
van goede verhalen? Lees dan verder en word Mistral Merkactivist!
Merkactivist? Ik vind een gewone baan meer dan genoeg hoor
Snappen we. We werken ook gewoon zo’n 32 uur en hobbyen er flink op los. Maar Merkactivist ben
je wel in hart en nieren. Zolang de zeespiegel en het aantal Voedselbank-klanten sneller stijgt dan het
bruto nationaal geluk, wil jij je inzetten voor de goede zaak.
We werken voor kleine en grote ondernemers die een verschil willen maken in de maatschappij. Maar
ook voor (semi-)overheidsinstanties wiens werk belangrijk is voor bijvoorbeeld kwetsbare inwoners.
We verzinnen, maken en gebruiken creatieve oplossingen die opvallen, zodat deze organisaties de
aandacht krijgen die ze verdienen.
Om die aandacht te vergroten en te bestendigen, sturen we op resultaten in de vorm van online
marketing. Met de juiste strategie en keuze van middelen geven we organisaties online een gunstige
concurrentiepositie. Jij bent degene die hierover meedenkt en een advies uitbrengt. Met jouw bijdrage
kunnen we die keuzes met cijfers onderbouwen. De branding die onze creatieven hebben uitgewerkt
komt zo ook in de zoekresultaten tot zijn recht en de klant ziet merkbare resultaten.
Oke, merkactivist. Klinkt tof!
Dat is het ook. Samen bespreken we projecten en grijpen we communicatieve of strategische
vraagstukken bij de kladden. Onze parttime die hard senior online marketeer Iwan kan je de oren van
het hoofd vragen, zodat je na een tijdje zelfstandig kunt lanceren en beheren.
Type werkplek:
Startdatum:
Salaris:

Regulier
Per direct
Beloning volgens cao
Ook leuk om te weten:
– Mistral is onderdeel van de Briesfamilie (zie briesgroep.nl)
– We lunchen elke vrijdag met eierballen (pre- en post-corona)
– Ons kantoor bevindt zich in Groningen, aan het Boterdiep
– We drinken alleen goede koffie van lokale branderij Koffiestation (thee mag
ook)
– We lunchen elke vrijdag met eierballen (pre- en post-corona)
Arbeidsvoorwaarden
– Er is amper hiërarchie, daar houden we niet van
– We vertrouwen op elkaars inzet, vertrouwen en eerlijkheid
– De insteek is loondienst, met zicht op contractverlenging en een vaste
aanstelling
– Je bepaalt je eigen uren (met een minimum van 24 uur per week)
– Een afgeronde hbo-opleiding is prettig
– De groepsapp is optioneel

Kenmerken van de vacature
▪ Fulltime, 24 uur
▪ Mogelijk vast
▪ Vervaldatum vacature: 10-06-2021
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Voorkeuren
Afkomstig uit
Liefst wel
de sector:
Relevante
Ja, werkervaring gewenst
werkervaring:

Contactpersoon
Naam:
Mevrouw anita.bosma / janet de wit bosma / de wit
E-mailadres:
anita.bosma@groningen.nl
Gewenste
Telefonisch
sollicitatiewijze:

Groningen Werkmatch

Pagina 49 van 86

Leerling Proces Operator A of B
Ben jij op zoek naar een uitdagende technische baan, maar heb je nog geen relevante werkervaring
en/of diploma? Geen probleem.
Randstad Boost Vakopleidingen bied jou de kans om in een BBL-traject operator A of B te worden.
In deze tweejarige opleiding combineer jij het leren van een nieuw en uitdagend vak in de techniek met
salaris. Dit is het moment om het te doen, want met een groeiend tekort aan technische vakkrachten
ligt er binnen de techniek misschien wel een gouden toekomst voor je in het verschiet.
Maar wat doet een operator dan?
Als allround operator ben je werkzaam in de proces-, levensmiddelen of maakindustrie. Samen met je
collega's zorg jij ervoor dat het productieproces goed loopt. Je bent op alle onderdelen van het proces
inzetbaar. Je bedient uiteenlopende controle- en bedieningsapparatuur, zowel bij de machine als in de
controlekamer. In geval van (dreigende) storingen of problemen grijp je direct zelf in. Ook kijk jij samen
met collega's naar eventuele verbeterpunten en werk jij aan de optimalisatie van het proces.
Je gaat werken in ploegendienst en daarnaast ga je 1 keer in de 6 weken naar school. Tijdens de
gehele studie houd je rekening met 10-15 uren, in de week, thuisstudie. De opleidingslocatie wordt
nader bepaalt.
Type werkplek:
Startdatum:
Salaris:

BBL
Per direct
Vast loon / uurloon
Randstad Vakschool biedt:
⯑ Een 2-jarige opleiding tot Operator A (MBO 2) of B (MBO 3), met een
Nederlands erkend diploma.
Arbeidsvoorwaarden ⯑ Je ontvangt een salaris van ongeveer € 2000,- bruto per maand exclusief
ploegentoeslag en reiskostenvergoeding.
⯑ Een uitdagende baan in de techniek.
⯑ Een baan met veel perspectief.
Wat vindt Randstad Vakschool belangrijk?
⯑ Je hebt een rijbewijs en eigen vervoer.
Wat voor kandidaat
⯑ Je hebt een goed technisch inzicht.
wordt gezocht
⯑ Je hebt MBO niveau 3/4 werk- en denkniveau.
⯑ Je bent gemotiveerd om deze opleiding te volgen.

Kenmerken van de vacature
▪ Fulltime, 40 uur
▪ Tijdelijk contract, voor 1 jaar
▪ Vervaldatum vacature: 01-03-2021

Voorkeuren
Relevante
Enige werkervaring niet benodigd
werkervaring:
Rijbewijzen Personenauto (B)

Contactpersoon
Naam:
Mevrouw Sandra Beukema
E-mailadres:
sandrabeukema@groningen.nl
Gewenste
▪ Via e-mail
sollicitatiewijze: ▪ Via WerkMatch
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Thuiswerk vacature klantenservice medewerker GGD
Je werkt vanuit huis waarbij je dagelijks contact hebt met mensen die zich willen testen op corona.
Dit kunnen mensen zijn met klachten, mensen zonder klachten of die in contact geweest zijn met een
besmet persoon. Jij bent verantwoordelijk dat deze mensen een afspraak krijgen voor een test, het liefst
bij hen in de regio. Je bent goed in plannen en vindt het leuk om afspraken in te plannen. Daarnaast
werk je secuur en houd je je strikt aan geldende regels en procedures. Jouw doel is om afspraken in te
plannen en daarmee het coronavirus in Nederland onder controle te krijgen!
Je werkt volledig vanuit huis en bent in het bezit van een 15 inch Windows 10 laptop en goede werkplek.
De werktijden zijn van maandag t/m zondag tussen 08.00-20.00uur. Binnen deze tijden ben je flexibel
aan het werk en inzetbaar. Voordat je in de lijn gaat bellen, volgt er eerst een Go Live sessie welke
wordt gevolgd door een training van anderhalve dag. Er wordt verwacht dat je deze trainingsdagen
aanwezig bent. Kun je één van de trainingsdagen niet bijwonen? Dan kun je helaas niet starten. Heb je
de training volledig afgerond en ga je dan in de lijn bellen? Dan krijg je jouw trainingsdagen uitbetaald.
Val je tijdens de trainingen af, dan worden deze trainingsuren helaas niet betaald. Na jouw training kun
je goed voorbereid aan het werk! Daarnaast krijg je digitaal goede begeleiding en coaching en heb je
via groep chats gezellig contact met jouw collega’s.
Type werkplek:
Startdatum:
Salaris:

Regulier
Per direct
Vast loon / uurloon
Wat bieden wij jou:
In ieder geval tot 31 maart 2021
24-32 uur per week of 32-40 uur per week werken
Arbeidsvoorwaarden Leuke collega's!
Interne en externe opleidingsmogelijkheden
Thuiswerk vacature
€10,- per uur en op zondag €15,- Je werkt minimaal twee avonden per week tot 20.00u en ook een
weekenddag
- Als je 24-32 uur per week werkt geef je een beschikbaarheid door van vijf
dagen
Wat voor kandidaat - Als je 32-40 uur per week werkt geef je een beschikbaarheid door van zes
wordt gezocht
dagen
- Je kunt een VOG aanvragen (dit is vereist)
- Je kunt omgaan met weerstand en emoties van anderen en gaat hier integer
en empathisch mee om
- Engels voldoende in woord en geschrift

Kenmerken van de vacature
▪ Fulltime, 40 uur
▪ Tijdelijk contract, voor 12 weken
▪ Vervaldatum vacature: 08-01-2021

Voorkeuren
Afkomstig uit
Liefst wel
de sector:
Relevant
Liefst wel
diploma:
Relevante
Enige werkervaring niet benodigd
werkervaring:
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Contactpersoon
Naam:
Heer Randstad GGD Testlijn
Telefoonnummer: 040 2606331
E-mailadres:
testlijn@nl.randstad.com
Gewenste
Via e-mail
sollicitatiewijze:
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EXPERT OP HET
SCHERMREPARATIES

GEBIED

VAN

APPLE

EN/OF

Jij zorgt er bij ons op kantoor voor, dat klanten hun vertrouwen in recycleplan krijgen en behouden,
door problemen op te lossen en producten te repareren. Met jouw technische kennis en jouw goede
contactuele eigenschappen help jij klanten die zich bij ons op kantoor melden snel om de problemen
met het product op te lossen. Daarnaast fris je de productkennis van jouw teamleden op en houd je
zelfstandig jouw eigen technische kennis op peil. Met jouw geweldige dienstverlenende instelling en
jouw empathisch vermogen geef je als lid van het team dagelijks advies aan onze clientèle. Er is zowel
een fulltime- als een parttimefunctie beschikbaar.
Als expert geef je onze klanten die met een technisch probleem bij je komen deskundig advies en geef
je ze vriendelijk praktische en technische ondersteuning. Je beoordeelt snel ter plaatse, wat er met een
product aan de hand is en licht situaties geduldig en met de nodige inlevingsvermogen toe. Nadat je
hebt vastgesteld of er een reparatie kan worden uitgevoerd of dat een product moet worden vervangen,
bied je oplossingen aan waardoor de klant snel weer verder kan. Ook wanneer je met meerdere klanten
tegelijk te maken hebt, houd je in wederzijds belang de tijd in de gaten. Je maakt netjes, snel en
bekwaam de servicegerichte instelling van apple waar. Je wint het vertrouwen van zowel klanten als
collega's door hen met raad en daad bij te staan en zelfs trainingen te geven.
Type werkplek:
Startdatum:
Salaris:

Regulier
Per direct
Beloning volgens cao
Wil jij een speeltuin waarin je minimaal 1000 pc's of elk soort apparaat dat de
afgelopen 20 jaar is uitgebracht hebt om mee te sleutelen? daarnaast mag je
elke dag tafeltennissen? gratis eten en drinken, elke vrijdagmiddag afsluiten
Arbeidsvoorwaarden
met 8 soorten bier en 10 soorten zakken chips? dan is dit de plek voor jou! wij
zoeken namelijk de eindbaas nerd, die niets mooier vindt om devices weer te
pimpen samen met andere super coole nerds
- Goede contactuele eigenschappen en uitmuntend in het oplossen van
technische problemen.
- reparatie ervaring met apple en/of tablets.
Wat voor kandidaat - in staat om tijdens het oplossen van technische problemen kalm en
wordt gezocht
klantgericht te blijven.
- in staat om stipt, op volgorde en op afspraak te werken.
- minimaal mbo 4 werk- en –denkniveau.
- nauwkeurig en accuraat. eerst denken en dan doen.

Kenmerken van de vacature
▪ Parttime, 16 uur / 40 uur
▪ Vast contract
▪ Vervaldatum vacature: 26-05-2021

Voorkeuren
Relevante
Ja, relevante werkervaring gewenst
werkervaring:

Contactpersoon
Naam:
Mevrouw Rosalien Maats
E-mailadres:
Rosalien.maats@groningen.nl
Gewenste
▪ Via e-mail
sollicitatiewijze: ▪ Via WerkMatch
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Assistent Hovenier (BBL)
Nog geen ervaring maar hou jij van lekker buiten bezig zijn? Dan is de functie van assistent Hovenier
iets voor jou. Je gaat 1 dag in de week naar school om de kneepjes van het vak te leren en bent de
overige dagen aan het werk. In je werk ga je een park, tuin of landschap aanleggen en onderhouden.
En werk je samen met anderen in de natuur.
▪ Regulier
▪ BBL
▪ Proefplaatsing
Startdatum:
Per direct
▪ Vast loon / uurloon
Salaris:
▪ Beloning volgens cao
Arbeidsvoorwaarden Je krijgt een BBL-contract dus gedurende je opleiding krijg je gewoon betaald.
Wat voor kandidaat We zijn op zoek naar een kandidaat die graag buiten wil werken en zich verder
wordt gezocht
wil ontwikkelen in het groen.
Type werkplek:

Kenmerken van de vacature
▪ Fulltime, 40 uur
▪ Vast contract
▪ Vervaldatum vacature: 27-04-2021

Voorkeuren
Relevante
Enige werkervaring niet benodigd
werkervaring:

Contactpersoon
Naam:
E-mailadres:

Mevrouw Ganga de Vries
Ganga.de.Vries@groningen.nl
▪ Telefonisch
Gewenste
▪ Via e-mail
sollicitatiewijze:
▪ Via WerkMatch
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Klantcontact medewerker
Heb jij ervaring in klantcontact en ben jij communicatief vaardig? En ben je ook nog eens fulltime
beschikbaar in de periode van februari 2021 tot en met 15 mei 2021 lees dan snel verder!
Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar medewerkers die in een soortgelijke functie in
klantcontact bewezen hebben dat zij klantgericht en dienstverlenend zijn. Je bent in bezit van goede
communicatieve vaardigheden. Luisteren, samenvatten, doorvragen, antwoorden vinden en omgaan
met emoties zijn jou bekend. Je bent goed in het werken met verschillende computersystemen. Verder
is het voor jou geen probleem om je de kennis over de wet- en regelgeving snel eigen te maken, hierin
het overzicht te bewaren en verbanden te kunnen leggen.
Elk jaar moeten alle agrariërs opgave doen van hun bedrijfsgegevens. De opgave van deze
bedrijfsgegevens gebeurt in een specifieke periode in het voorjaar. Daardoor verwacht onze
opdrachtgever binnen de Rijksoverheid een piek in het aanbod van vragen van relaties. Voor deze
piekperiode zijn wij op zoek naar medewerkers Vraagbeantwoording met ervaring.
Als medewerker Vraagbeantwoording word je in eerste instantie ingezet voor de Gecombineerde
opgave en de perceel registratie. Voordat je in de functie begint krijg je een (online) training van
ongeveer twee weken. Er zullen twee opleidingsgroepen zijn, deze starten beide in februari 2021. Bij
goed functioneren is het mogelijk dat je daarna een langere periode kunt blijven. Ook kan het zijn dat
je wordt voorgesteld op een andere afdeling.
Wat ga je doen?
Relaties die vragen hebben over de uitvoering van de regeling en/of het vastleggen van gegevens
nemen contact op met jou. Als medewerker Vraagbeantwoording sta jij ze op een dienstverlenende en
klantgerichte manier te woord. Mogelijk word je ook ingezet voor de beantwoording van vragen via de
live chat.
Jouw doel als medewerker vraagbeantwoording is om de relatie een correct en volledig antwoord te
geven. De vragen die je krijgt zijn verschillend. De ene vraag is eenvoudig en neemt weinig tijd, de
andere is inhoudelijker en vraagt meer tijd qua beantwoording. Voor de afhandeling gebruik je de
kennis- en bedrijfssystemen.
Alle taken even op een rij:
Je neemt de vragen aan van relaties.
Je beoordeelt of je de vraag zelf kunt beantwoorden of dat je deze voorlegt aan een specialist.
Je handelt de vragen af en maakt hiervoor gebruik van kennis- en bedrijfssystemen.
Je checkt of de gegeven informatie aansluit bij de behoefte van de relatie.
Alle contacten met de relaties registreer je in het bedrijfssysteem.
Je signaleert en registreert signalen of klachten van relaties.
Type werkplek:
Startdatum:

Regulier
Per 01-02-2021
▪ Vast loon / uurloon
Salaris:
▪ Beloning volgens cao
Wat we bieden
Een prettige werksfeer binnen het team Klantcontact
Een contract van 24-36 uur en je werkt volgens een rooster.
Werktijden van 08:15-17:00 (In de drukste weken van de piekperiode kun je tot
Arbeidsvoorwaarden 22.00 uur en ook in de weekenden worden ingepland)
Een professionele en vakgerichte (online) training die is afgestemd op de
regeling (Gecombineerde Opgave en perceel registratie) waarvoor jij vragen
gaat beantwoorden.
Begeleiding tijdens het inwerkproces.
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Een bruto uurloon van €14,27
Volledige reiskostenvergoeding voor het OV.
Functie eisen
Wat voor kandidaat Je beschikt over een afgeronde MBO- of Hbo-opleiding.
wordt gezocht
Je hebt ook de mogelijkheid om vanuit huis te kunnen werken
Je kan zelfstandig werken
Je bent fulltime beschikbaar in de periode van februari tot 15 mei 2021.

Kenmerken van de vacature
▪ Parttime, 24 uur / 32 uur
▪ Tijdelijk contract, voor 4 maanden
▪ Vervaldatum vacature: 04-06-2021

Voorkeuren
Afkomstig uit
Liefst wel
de sector:
Relevante
Ja, relevante werkervaring gewenst
werkervaring:

Contactpersoon
Naam:
Mevrouw Marjolein de Groot-Mulder
Telefoonnummer: 06-14212756
E-mailadres:
mamulder@startpeople.nl
Gewenste
https://startpeople.nl/vacature/klantcontact-medewerker-(v1953207)
sollicitatiewijze:
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Opleidingstraject SWO-Groen (met baangarantie!)
Tuinen, parken, speel- en sportvelden worden met zorg en vakmanschap ontworpen en aangelegd.
Ook het onderhoud hiervan is handen van mensen met kennis over het aanleggen en onderhouden van
groen. In de juiste seizoenen moet er gepland, gesnoeid of gemaaid worden. De opleiding Medewerker
Hovenier is een werk- en leertraject waarbij je direct aan de slag kan met uitdagende projecten in het
groen!
De gratis opleiding van SWO (MBO niveau 2) wordt aangeboden door Terra Next. Hierbij ga je één dag
in de week naar school om de kneepjes van het groene vak te leren:
Aanleggen en onderhouden van tuinen en parken
Aanleggen en onderhouden van verhardingen
Gebruik en onderhoud van gereedschap en machines
Snoeien van struiken en bomen
Plantenkennis
Veilig werken voor jezelf, je collega's en omstanders
Op goede manier samenwerken met je collega's
Algemeen vormende vakken (Nederlands, rekenen en loopbaan & burgerschap)
De andere dagen ga je met een enthousiast team op pad om diverse groenprojecten in én om de stad
Groningen uit te voeren. Hierin wordt De Wijert als 'proeftuin' gebruikt, waarbij de inwoners zelf ideeën
aandragen, om de wijk met behulp van SWO nog mooier te maken.
Dit bewonersinitiatief valt onder Wijkdeal De Wijert; een afspraak waarbij alle betrokken partijen
samenwerken aan de toekomst van de wijk. Een gezellig praatje en een kopje koffie met wijkbewoners
maakt het werk nog leuker!
Type werkplek:
Startdatum:
Salaris:

Opleidingstraject met baangarantie
Per direct
Met behoud van uitkering
Tijdens de een- of tweejarige opleiding ontvang je twee keer per jaar een
premie van 600 euro bovenop de uitkering.
Arbeidsvoorwaarden
Nadat jij je diploma hebt behaald zal je in dienst treden bij één van de drie
betrokken hoveniersbedrijven.
Wat voor kandidaat Om mee te kunnen doen moet je tussen de 27 en 65 jaar oud zijn en in staat
wordt gezocht
zijn tot lichamelijk werk in de buitenlucht.

Kenmerken van de vacature
▪ Fulltime, 40 uur
▪ Vast contract
▪ Vervaldatum vacature: 02-06-2021

Voorkeuren
Relevante
Enige werkervaring niet benodigd
werkervaring:

Contactpersoon
Naam:
E-mailadres:

Mevrouw Ganga de Vries-Wooldrik
ganga.de.vries@groningen.nl
▪ Telefonisch
Gewenste
▪ Via e-mail
sollicitatiewijze:
▪ Via WerkMatch
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Klantenservice medewerker
Wij zijn opzoek naar dé klantenservice medewerker, maar dan anders. Een klantenservice medewerker
die nèt even “anders” denkt. Onze opdrachtgever staat bekend om zijn eigenzinnigheid en is
vernieuwend in elk opzicht. Bedenker in producten en diensten die vooruitstrevend zijn.
Een opdrachtgever die staat om steeds weer een betere versie te lanceren en het beste uit zijn mensen
te halen.
Soms kies je een bepaald product of merk, omdat het helemaal past bij jouw manier van
communiceren, delen van bestanden of leuke momenten. Wellicht ook omdat je een bepaalde
werkwijze fijn vind. Ook al kun je niet appels met peren vergelijken.
De klant kan vragen hebben over (nieuwe) producten, over het gebruik of diensten. Daar kom jij in
beeld. De specialist die passie heeft voor de nieuwste technologieën en de klant van A tot Z kan
begeleiden en de oplossing kan bieden voor de meest uiteenlopende vragen.
Voordat je aan de slag gaat doorloop je een cursus waarbij je op lange termijn er alsnog de vruchten
van plukt. Naast een dynamische functie ook een baan waarin jouw ontwikkeling centraal staat. Heb je
ambitie om carrière te maken? Dan is dit wellicht jouw kans!
Type werkplek:
Startdatum:
Salaris:

Regulier
Per direct
Vast loon / uurloon
€10,66 bruto per uur - / €1755, 35 per maand o.b.v. 38 uur
Dienstverband van 32-40 uur
Een bonusregeling op basis van jouw performance
Reiskostenvergoeding
Arbeidsvoorwaarden Doorgroeimogelijkheden tot coach, trainer of teamleider
Een betaalde (fulltime) cursus van 4 weken.
Kans op vast dienstverband
Een unieke werkplek waarbij zowel je werkplek als ontspanningsruimte geheel
voorzien zijn van alle benodigdheden
Minimaal MBO werk- denkniveau
Wat voor kandidaat 32+ uur beschikbaar
wordt gezocht
Je bent de Nederlandse en Engelse taal goed vaardig.
Kennis van iOS en / of macOS of vergelijkbare technologie is een pré

Kenmerken van de vacature
▪ Fulltime, 40 uur
▪ Mogelijk vast
▪ Vervaldatum vacature: 31-03-2021

Voorkeuren
Contactpersoon
Naam:
Heer Stefan Roffel
Telefoonnummer: 06 -41643420
E-mailadres:
sroffel@unique.nl
Gewenste
Via e-mail
sollicitatiewijze:
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Klantenservice medewerker inbound voor Klarna
Is online shoppen één van jouw hobby's? Grote kans dat jij Klarna kent! Als klantenservice medewerker
Klarna maak jij het online shoppen een stukje aangenamer. Gaat iets niet helemaal volgens plan? Als
klantenservice medewerker sta jij samen met het gloednieuwe team 24/7 klaar om te helpen!
Als klantenservice medewerker Klarna sta je klanten zowel via de telefoon, chat en uiteindelijk ook
via mail en social media te woord bij de meest uiteenlopende vragen. De vragen zijn al even divers
als de kanalen waarop de vragen binnenkomen! Als klantenservice medewerker beantwoord je vragen
over bestellingen, betaalopties, privacy, prijzen en voorwaarden en help je klanten met achterstanden,
herinneringen en het betalen in termijnen. De nadruk ligt op service, geen sales dus!
Type werkplek:
Startdatum:
Salaris:

Regulier
Per 17-05-2021
Vast loon / uurloon
- €10,82 per uur (vanaf 21 jaar)
- Ruime openingstijden
Arbeidsvoorwaarden - Geen sales!
- Afwisselende functie
- Betaalde fulltime training (twee weken)
Jij bent een razendsnelle duizendpoot voor wie het geen probleem is om
klanten via de verschillende kanalen op een vlotte creatieve manier te woord
te staan. Daarnaast..
- Ben je beschikbaar per 17 mei
Wat voor kandidaat - Ben je beschikbaar voor een fulltime training van twee weken
wordt gezocht
- Beschik je over een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en
geschrift
- Is ook Engels voor jou no problem!
- Ben je bereid om in de avonden en het weekend te werken. De chat is 24/7
geopend!

Kenmerken van de vacature
▪ Parttime, 28 uur / 40 uur
▪ Tijdelijk contract, voor 6 maanden
▪ Vervaldatum vacature: 01-06-2021

Voorkeuren
Relevante
Enige werkervaring niet benodigd
werkervaring:

Contactpersoon
Naam:
Heer Anita Reitsema-Bosma
E-mailadres:
anita.bosma@groningen.nl
Gewenste
▪ Via e-mail
sollicitatiewijze: ▪ Via WerkMatch
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Klantenservice medewerker Tele2 mobiel
Als klantenservice medewerker ben jij het visitekaartje van Tele2. Je beantwoordt telefonisch alle
vragen over de mobiele telefoon. Daarnaast zal jij een passend advies uitbrengen aan klanten als zij
een nieuw toestel willen. Als klantenservice medewerker help je de klant ook met een beter aansluitend
of goedkoper pakket. Uiteindelijk levert dit voor jou een leuke bonus op en waardering voor je werk!
▪ Regulier
▪ Proefplaatsing
Startdatum:
Per direct
Salaris:
Vast loon / uurloon
Toelichting dienstverband:
Arbeidsvoorwaarden De werklocatie is GRONINGEN. Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast
dienstverband van 24-40 uur Een fulltime training van 6-8 weken
- Je bent empathisch, overtuigend en oplossingsgericht
Wat voor kandidaat
- Je wilt minimaal 24 uur per week aan de slag
wordt gezocht
- Je bent in de avonden en weekend beschikbaar.
Type werkplek:

Kenmerken van de vacature
▪ Parttime, 32 uur / 40 uur
▪ Mogelijk vast
▪ Vervaldatum vacature: 01-09-2020

Voorkeuren
Afkomstig uit
Liefst wel
de sector:
Relevante
Enige werkervaring niet benodigd
werkervaring:

Contactpersoon
Naam:
Mevrouw Anita Bosma
E-mailadres:
anita.bosma@groningen.nl
Gewenste
Via e-mail
sollicitatiewijze:
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Klantenservice Tele2
Het is bijna niet meer te bedenken; een wereld zonder mobiele telefonie. Ondanks dat veelal
bestellingen of diensten online te verkrijgen zijn gaat er niks boven persoonlijk contact met een
hulpvraag. Wij zijn opzoek naar dé volgende ‘Klantenservice Medewerker’ van Tele2 die over alle
ingrediënten beschikt om klantenservice naar een hoger niveau kan tillen.
Naast dat je als ‘Klantenservice Medewerker’ vragen beantwoordt over facturen, wijzigen van
klantgegevens of het installeren van nieuwe telefoon weet jij ook een passend advies te geven
over nieuwe, dan wel lopende abonnementen. Door jouw empathisch vermogen en oog voor detail
weet jij wens een aanbod samen te brengen. De oplossing kan zijn dat de consument bespaard op
abonnementskosten en met een tevreden gevoel het gesprek beëindigd. Naast dat je veel voldoening
en waardering krijgt voor jouw service houd je er ook nog een leuke bonus aan over!
Win-Win!
Voordat je de lijn in gaat doorloop je een fulltime training om jou zo goed mogelijk klaar te stomen. De
openingstijden van de klantenservice is van maandag tot en met vrijdag van 09:00-20:00 en zaterdag
van 09:00-18:00.
Binnen deze functie is het mogelijk om te kiezen om voltijd en deeltijd te werken. De verschillende
contractvormen hebben een daarbij behorende beschikbaarheid.
Type werkplek:
Startdatum:
Salaris:

Regulier
Per direct
Vast loon / uurloon
> 21 jaar bruto uurloon van €9,70
Bonusregeling tussen €100,- en €1600,- per maand
Diverse contractmogelijkheden (min 24 – max 40)
Arbeidsvoorwaarden Betaalde training
Uiteenlopende cursussen om jouw ontwikkeling te stimuleren
Reiskostenvergoeding
Unieke werkplek in Groningen
Je bent de Nederlandse taal goed vaardig
Minimaal 24 uur beschikbaar
Wat voor kandidaat Flexibel inzetbaar (Min. 3 avonden per week en 1 zaterdag per 2 weken)
wordt gezocht
Je bent klantvriendelijk, stressbestendig en proactief.
Je durft het commitment aan het gaat voor de lange duur.
Geen vakantie gepland

Kenmerken van de vacature
▪ Fulltime, 40 uur
▪ Vast contract
▪ Vervaldatum vacature: 02-06-2021

Voorkeuren
Relevante
Ja, werkervaring gewenst
werkervaring:

Contactpersoon
Naam:
Heer Stefan Roffel
Telefoonnummer: 06 -41643420
E-mailadres:
sroffel@unique.nl
Gewenste
Via e-mail
sollicitatiewijze:
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Medewerker Klantenservice groot Amerikaans merk|
Als klantenservice medewerker van dit merk ga jij inkomende telefoontjes beantwoorden van de
grootste Amerikaanse aanbieder van smartphones, tablets en laptops. Vragen die je kunt verwachten:
Wanneer is mijn tablet gerepareerd? Wat is de levertijd van een smartwatch? Hoe update ik mijn
smartphone? Het is een servicegerichte functie en van verkoop is dan ook geen sprake.
Type werkplek:
Startdatum:
Salaris:

Regulier
Per 15-02-2021
Vast loon / uurloon
Wat bieden wij jou
Een startsalaris van 10,82 per uur (vanaf 18jaar);
Bonussen tot €180,- per maand;
Arbeidsvoorwaarden 8,33% vakantiegeld;
Werken op basis van je voorkeursrooster;
Kans op een vast dienstverband;
Reiskostenvergoeding
Wie ben jij
Je gaat aan de slag voor een groot Amerikaans elektronicamerk, een goede
beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift is dan ook belangrijk.
Daarnaast…
Wat voor kandidaat
wordt gezocht
Kan jij starten op 15 februari 2021
Ben je 24 – 40 (vast aantal) beschikbaar tussen de ruime openingstijden. Hier
wordt gewerkt van maandag t/m zondag 08.00 – 20.00
Kennis van iOS en / of macOS of vergelijkbare technologie is een pré (geen
eis)

Kenmerken van de vacature
▪ Fulltime, 24 uur
▪ Mogelijk vast
▪ Vervaldatum vacature: 30-12-2021

Voorkeuren
Relevante
Enige werkervaring niet benodigd
werkervaring:

Contactpersoon
Naam:
Mevrouw Bianca Telefoonnummer: bel naar 050 3663926 of app naar 06 83247169
E-mailadres:
transcomrecruitment@tempo-team.nl
Gewenste
Via WerkMatch
sollicitatiewijze:
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Medewerker Klantenservice T-Mobile Thuis
Wat ga je doen?
-Wat doe jij thuis als je de Wi-Fi het niet doet?
De klant belt jou als klantenservice medewerker op en meldt dat één van de T-Mobile diensten of
producten niet naar behoren werkt. Dit kan zijn; vaste telefonie, het internet of de televisie met daarbij
bestellingen, installaties, rekeningen en storingen. Gelukkig spreekt de klant jou. Door het stellen van
de juiste vragen kom je erachter wat het probleem is en zorg je ervoor dat je het probleem wordt
opgelost. Soms zijn het de kleine dingen, als: "Ik snap de factuur die ik heb ontvangen niet, kun je mij
hierbij helpen?" of "Vorige week heb ik een nieuwe modem aangevraagd, maar ik kan tot op heden
geen verbinding krijgen met het internet, hoe kan dit?"
Weet jij dit uit je hoofd? Super! Heb jij nog wat hulp nodig? Geen probleem, T-Mobile heeft een
database waar je alle informatie kunt vinden die je nodig hebt.
Kun jij je niet vinden in de termen ‘sales tijger’ of ‘commerciële koning’? Dat komt goed uit, want bij deze
functie gaat het puur om de binding met de klant en het beantwoorden en adviseren van klantvragen.
Type werkplek:
Startdatum:
Salaris:

Regulier
Per direct
Vast loon / uurloon
Wat bieden wij jou?
€10,20 per uur
Na een half jaar een contract bij de opdrachtgever
Arbeidsvoorwaarden Een training van 2 weken fulltime
24, 28, 32, 36 of 40 uur werken, jouw keuze!
Een baan voor minimaal een jaar per 18-01-2021
Reiskostenvergoeding (OV volledig, EV max. €6,15)
Wie ben jij?
Niet alleen ben je geïnteresseerd in het geven van advies over thuisproducten,
ook ben je…
Wat voor kandidaat
wordt gezocht
Beschikbaar in overleg tijdens de openingstijden (ma-vrij 08:00-22:00,
zaterdag 09:00-18:00, zondag 10:00-18:00)
Computervaardig
Goed in de Nederlandse taal

Kenmerken van de vacature
▪ Parttime, 16 uur / 24 uur
▪ Mogelijk vast
▪ Vervaldatum vacature: 30-12-2021

Voorkeuren
Relevante
Enige werkervaring niet benodigd
werkervaring:

Contactpersoon
Naam:
Mevrouw Janet / Reitsema-Bosma de Wit / Reitsema-Bosma
E-mailadres:
janet.de.wit@groningen.nl
Gewenste
Via WerkMatch
sollicitatiewijze:
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Medewerker Klantenservice Tele2 FBR
Als klantenservice medewerker beantwoord jij inkomende vragen over TV, internet en vaste telefonie.
Ook kijk je samen met de klant hoe je het huidige abonnement kan verbeteren. Als klantenservice
medewerker help jij klanten met de meest uiteenlopende vragen en problemen met TV, internet
en bellen. Jij adviseert klanten over de verschillende diensten en zoekt uit wat het beste bij hun
wensen past. Jij maakt keuzes maken makkelijker. Als klantenservice medewerker bied je daarnaast
klanten hulp bij het aansluiten van apparatuur en het oplossen van technische problemen. Jij zorgt dat
technische issues klanten er niet van kunnen weerhouden om unlimited van hun diensten te genieten.
Jij helpt klanten snel weer op weg. Een factuur vraag? Verhuizing? Klacht? Ook hiervoor kunnen
klanten bij jou terecht. Als klantenservice medewerker ben jij hét aanspreekpunt voor klanten. Hiermee
maak je de service sneller, makkelijker en beter!
Type werkplek:
Startdatum:
Salaris:

Regulier
Per 01-02-2021
Vast loon / uurloon
Wat bieden wij jou
Een startsalaris van €10,20 per uur (v.a. 21 jaar)
8,33% vakantiegeld
Arbeidsvoorwaarden Bonussen bovenop je salaris
Een prima reiskostenvergoeding
De mogelijkheid tot een vast dienstverband
Goodhabitz & Transcom University online studies
Wie ben jij
Jij bent bloedfanatiek maar toch ook relaxed, jij bent bereid om samen met het
team elke uitdaging aan te gaan. Daarnaast ben jij..
Wat voor kandidaat
wordt gezocht
Klaar om te starten op 1 februari 2021
Tussen de 20 en 40 uur per week beschikbaar en vind je het geen probleem
om in de avond of het weekend te werken
Computervaardig en is schakelen en multitasking voor jou geen probleem

Kenmerken van de vacature
▪ Fulltime, 24 uur
▪ Mogelijk vast
▪ Vervaldatum vacature: 30-12-2021

Voorkeuren
Relevante
Enige werkervaring niet benodigd
werkervaring:

Contactpersoon
Naam:
Mevrouw Janet / Anita de Wit / Reitsema-Bosma
E-mailadres:
janet.de.wit@groningen.nl
Gewenste
Via WerkMatch
sollicitatiewijze:
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T-Mobile Thuis
Tegenwoordig is Interactieve TV, internet en telefonie onmisbaar in onze maatschappij. We komen de
dagen wel door met (video)bellen, delen, like, swipen, gamen, binge- watchen of streamen van media.
Maar voordat we dit kunnen doen moet wel het een en ander geïnstalleerd worden. Hoe doe je dat ook
alweer? Hoeveel data heb ik eigenlijk nodig en kan ik wel mijn favoriete tv-programma’s terugkijken?
Als ‘Klantenservice Medewerker’ van T-Mobile Thuis weet jij al hier wel raad mee. Het is dan ook
aan jou om (potentiele)klanten, monteurs en retailers te woord te staan en deze brandende vragen te
beantwoorden en indien nodig hen stapsgewijs te begeleiden. Binnen no- time kan jij er voor zorgen
dat iedereen weer online is. Niet iedere held draagt een cape!
Naast enkele technische vragen weet jij ook de klant te informeren over (lopende) bestellingen,
betalingen, overstappen of over storingen. Indien er een klacht binnenkomt weet jij, door middel
van jouw klantvriendelijkheid en gesprekstechnieken, dit om te buigen naar een maximale
klanttevredenheid.
Geen internet, Interactieve TV of ben je niet telefonisch bereikbaar? Het is net als kiespijn.. Dat gebeurd
je altijd ná kantoortijden of erger nog,.. in het weekend! Daarom is de klantenservice van T-Mobile Thuis
ruim bereikbaar. De openingstijden zijn van maandag t/m zaterdag 07:00-22:00 en zondag 9:00-18:00.
Herinner je die cape nog? ?
Als ‘Klantenservice Medewerker’ is het essentieel om goed te kunnen inleven in de situatie en
vriendelijk met de ondersteunende tools de oplossing te bieden. De gevonden oplossing wordt
vastgelegd in de daarvoor bestemde systemen.
Type werkplek:
Startdatum:
Salaris:

Regulier
Per direct
Vast loon / uurloon
9,70 vanaf 21 jaar/uur;
Een betaalde training;
Werkervaring bij technische helpdesk;
Flexibele werktijden; overdag, 's avonds en in de weekenden;
Arbeidsvoorwaarden Intensieve begeleiding en coaching;
Reiskostenvergoeding vanaf 10 kilometer;
Meerdere cursussen ter ondersteuning van persoonlijke ontwikkeling;
Een leuke (bij)baan voor langere tijd;
Kans op een Vast dienstverband bij onze opdrachtgever
Minimaal mbo- werk- en -denkniveau 3
Beschikbaar vanaf 20 Juli waarbij de eerste 3 maanden geen verlof
opgenomen kan worden i.v.m.. inwerkperiode.
Je bent de Nederlandse en Engelse taal goed vaardig
Minimaal 32 uur per week flexibel inzetbaar binnen de openingstijden
Wat voor kandidaat
Twee avonden per week tot 22.00 uur beschikbaar
wordt gezocht
Eén zaterdag per twee weken beschikbaar;
Je biedt een luisterend oor en bent probleemoplossend
Je kunt gemakkelijk schakelen tussen verschillende systemen
Voor deze functie dien je een VOG aan te vragen. De kosten voor deze
aanvraag wordt uiteraard door ons vergoed.

Kenmerken van de vacature
▪ Fulltime, 40 uur
▪ Mogelijk vast
▪ Vervaldatum vacature: 01-07-2021

Voorkeuren
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Contactpersoon
Naam:
Heer Stefan Roffel
Telefoonnummer: 06 -41643420
E-mailadres:
sroffel@unique.nl
Gewenste
Via e-mail
sollicitatiewijze:

Bouwmedewerker
Het gaat om verschillende ondersteunende functies in de bouw:
Ervaren bouwopruimers ruwe bouw tot onderhoud- en renovatiemedewerker.
Type
Regulier
werkplek:
Startdatum: Per direct
Salaris:
N.o.t.k.
- Bouwskills aanwezig
Wat voor - Gezond van lijf en leden
kandidaat - Verantwoordelijkheidsgevoel
wordt
- Minimaal NT2 taalniveau
gezocht
- Zelfstandig kunnen werken
- In bezit van VCA

Kenmerken van de vacature
▪ Fulltime, 40 uur
▪ Tijdelijk contract, voor 6 maanden
▪ Vervaldatum vacature: 01-04-2021

Voorkeuren
Afkomstig uit
Ja
de sector:
Relevant
Liefst wel
diploma:
Relevante
Ja, relevante werkervaring gewenst
werkervaring:
Rijbewijs
Personenauto (B)
(voorkeur)

Contactpersoon
Naam:
Mevrouw Ganga de Vries-Wooldrik
Telefoonnummer: 06 15 63 06 43
E-mailadres:
ganga.de.vries@groningen.nl
Gewenste
▪ Via e-mail
sollicitatiewijze: ▪ Via WerkMatch

Groningen Werkmatch

Pagina 66 van 86

Bouwplaatsmedewerkers/opruimers (opleidingstraject van 3
maanden met baangarantie)
Er is een tekort aan bouwplaatsmedewerkers/opruimers in de bouw.
Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging en heb je geen werkervaring in de bouw? Wil je je binnen de
bouw ontwikkelen? Reageer dan nu!
Type werkplek:
Startdatum:
Salaris:

Opleidingstraject met baangarantie
Per direct
N.o.t.k.
Gedurende de proefplaatsing gaat de kandidaat boventallig op de bouwplaats
Arbeidsvoorwaarden aan het werk. Hij/zij wordt gekoppeld aan iemand die het wegwijs maken in de
bouw, cultuur, werkwijze etc. voor zijn rekening neemt.
- Handig
- Gezond van lijf en leden
Wat voor kandidaat
- 32 uur beschikbaar
wordt gezocht
- Minimaal NT2 taalniveau
- Je VCA certificaat behalen

Kenmerken van de vacature
▪ Fulltime, 32 uur
▪ Tijdelijk contract, voor 6 maanden
▪ Vervaldatum vacature: 01-08-2021

Voorkeuren
Relevante
Enige werkervaring niet benodigd
werkervaring:
Rijbewijs
Personenauto (B)
(voorkeur)

Contactpersoon
Naam:
Mevrouw Ganga de Vries-Wooldrik
Telefoonnummer: 06 15 63 06 43
E-mailadres:
ganga.de.vries@groningen.nl
▪ Telefonisch
Gewenste
▪ Via e-mail
sollicitatiewijze:
▪ Via WerkMatch
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Technische vakmensen
Banen in de Techniek:
Het uitzendbureau DIT, is opzoek naar ervaren personeel. Ben jij op zoek naar werk in de Techniek?
neem dan contact op met collega Gonul Yagmur voor meer informatie.
Type
Regulier
werkplek:
Startdatum: Per direct
Salaris:
Beloning volgens cao

Kenmerken van de vacature
▪ Fulltime, 40 uur
▪ Vast contract
▪ Vervaldatum vacature: 01-01-2021

Voorkeuren
Afkomstig uit
Ja
de sector:
Relevant
Ja
diploma:
Relevante
Ja, relevante werkervaring gewenst
werkervaring:
Rijbewijzen Personenauto (B)

Contactpersoon
Naam:
Mevrouw Naoual Mahboub
E-mailadres:
naoual.mahboub@groningen.nl
Gewenste
Gonul Yagmur - Kucuk
sollicitatiewijze:

Groningen Werkmatch

Pagina 68 van 86

Hotelmedewerker Algemene Dienst
Ben jij een ochtendmens en wil jij verantwoordelijk zijn voor schone en verzorgde algemene ruimtes?
Kom dan werken als hotelmedewerker algemene dienst bij dit familiehotel! Je komt werken in een klein,
gezellig team binnen een écht familiebedrijf.
Als Hotelmedewerker Algemene Dienst ben jij verantwoordelijk voor de schoonmaak van de algemene
ruimtes, waaronder het restaurant en de brasserie. Daarnaast zorg je ervoor dat ook de vergaderzalen
en toiletten er weer top uit zien.
Type werkplek:
Startdatum:

Regulier
Per direct
▪ Vast loon / uurloon
Salaris:
▪ Beloning volgens cao
Naast een prettige werkplek bieden wij jou nog een aantal extraatjes.
Je verdient boven conform Horeca CAO en als je gezellig met vrienden of
Arbeidsvoorwaarden familie eten, dan krijg je van ons 20% korting op je restaurantrekening.
Daarnaast heb jij als werknemer in alle aangesloten hotels personeelskorting
op hotelovernachtingen.
Jij bent 3 à 4 dagen per week (ongeveer 20 uur per week) beschikbaar tussen
06:30 uur en 14:00 uur.
Een opleiding is niet nodig, maar je bent wel nauwkeurig en hebt een
Wat voor kandidaat
doortastende werklust.
wordt gezocht
Daarnaast ben jij een doorzetter, harde werker en je hebt een positieve
houding. Je steekt graag je handen uit je mouwen. Je komt te werken in een
hotel, dus je ziet er netjes en verzorgt uit.

Kenmerken van de vacature
▪ Parttime, 16 uur / 24 uur
▪ Tijdelijk contract, voor 7 maanden
▪ Vervaldatum vacature: 07-06-2021

Voorkeuren
Relevante
Enige werkervaring niet benodigd
werkervaring:

Contactpersoon
Naam:
E-mailadres:

Mevrouw Hilda Dusseljee
hilda.dusseljee@groningen.nl
▪ Telefonisch
Gewenste
▪ Via e-mail
sollicitatiewijze:
▪ Via WerkMatch
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Keukenhulp
Heb jij passie en drive voor werken in de keuken? Heb je ervaring als hulpkok, zelfstandig werkend kok
of andere ervaring? Lees dan snel verder!.
We zoeken iemand die zich kan vinden in de volgende taken:
- Schoonmaken van de werkomgeving
- Verrichten van voorbereidende werkzaamheden
- Beoordelen van de kwaliteit van te gebruiken ingrediënten
- Klaarzetten van hulpmiddelen
- Bereiden van gerechten van de menukaart
- Bereiden van buffetten voor in het restaurant
Type werkplek:
Startdatum:

Regulier
Per direct
▪ Vast loon / uurloon
Salaris:
▪ Beloning volgens cao
• Contract van 24 - 38 uur per week
• Gratis maaltijd tijdens werkdagen
Arbeidsvoorwaarden • Salaris op basis van kennis en ervaring volgens het Horeca CAO
• Korting op hotelovernachtingen
• 20% korting op je restaurant rekening
We zoeken iemand ervaring in tenminste drie van de onderstaande punten:
- Schoonmaken van de werkomgeving
Wat voor kandidaat - Verrichten van voorbereidende werkzaamheden
wordt gezocht
- Beoordelen van de kwaliteit van te gebruiken ingrediënten
- Klaarzetten van hulpmiddelen
- Bereiden van gerechten van de menukaart
- Bereiden van buffetten voor in het restaurant

Kenmerken van de vacature
▪ Parttime, 24 uur / 38 uur
▪ Vast contract
▪ Vervaldatum vacature: 19-06-2021

Voorkeuren
Afkomstig uit
Liefst wel
de sector:
Relevant
Liefst wel
diploma:
Relevante
Ja, werkervaring gewenst
werkervaring:

Contactpersoon
Naam:
Mevrouw Hilda Dusseljee
Telefoonnummer: 06-46095082
E-mailadres:
hilda.dusseljee@groningen.nl
▪ Telefonisch
Gewenste
▪ Via e-mail
sollicitatiewijze:
▪ Via WerkMatch
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Zelfstandig Werkend Kok
Als zelfstandig werkend kok ben je de rechterhand van de chefkok, ben je zelfstandig, heb je passie
voor koken en ben je bereid om alles aan te pakken. Samen met de gehele keukenbrigade zorg je
ervoor dat gasten na een heerlijke maaltijd tevreden naar huis gaan.
Taken en verantwoordelijkheden
• Schoonmaken van de werkomgeving
• Verrichten van voorbereidende werkzaamheden
• Beoordelen van de kwaliteit van te gebruiken ingrediënten
• Klaarzetten van hulpmiddelen
• Bereiden van gerechten van de menukaart
• Bereiden van buffetten voor in het restaurant en voor de banqueting
• Bewaken en controleren van de kwaliteit
• Toezien op de naleving van o.a. de HACCP en Arbo voorschriften
• Ontvangen, controleren en opslaan van bestelde voedingsmiddelen
• Bewaken van houdbaarheid en hygiëne
• Meedenken en input leveren voor de menu kaart
▪ Regulier
▪ BBL
Type werkplek:
▪ 56+ baan
▪ Proefplaatsing
Startdatum:
Per direct
▪ Vast loon / uurloon
Salaris:
▪ Beloning volgens cao
• Contract van 32 - 38 uur per week (4 om 5 werkdagen)
• Gratis maaltijd tijdens werkdagen
• Salaris op basis van kennis en ervaring volgens het Horeca CAO
Arbeidsvoorwaarden
• Korting op hotelovernachtingen binnen Van der Valk Hotels
• 20% korting op je restaurant rekening van Hotel Drachten, Hotel Groningen –
Hoogkerk en Hotel Texel – De Koog
Profiel
• Je hebt MBO werk- en denkniveau
• Je hebt kennis van producten, ingrediënten en de menukaart
Wat voor kandidaat • Je geniet ervan om van ieder gerecht iets moois te maken
wordt gezocht
• Je bent flexibel inzetbaar, tijdens weekenden, avonden en feestdagen
• Je karaktereigenschappen kun je omschrijven als: stressbestendig,
zelfstandig en betrouwbaar
• Je volgt de trends en ontwikkelingen in je vakgebied

Kenmerken van de vacature
▪ Fulltime, 36 uur
▪ Vast contract
▪ Vervaldatum vacature: 19-06-2021

Voorkeuren
Afkomstig uit
Ja
de sector:
Relevant
Ja
diploma:
Relevante
Ja, relevante werkervaring gewenst
werkervaring:
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Contactpersoon
Naam:
Mevrouw Hilda Dusseljee
Telefoonnummer: 06-46095082
E-mailadres:
hilda.dusseljee@groningen.nl
▪ Telefonisch
Gewenste
▪ Via e-mail
sollicitatiewijze:
▪ Via WerkMatch
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Verkeersreglaar
Als verkeersregelaar leidt je het verkeer in goede banen. Dit gebeurt door met de armen bepaalde
bewegingen te maken richting het verkeer. Verkeersregelaars worden over het algemeen ingezet op
momenten dat er een ongeluk gebeurd is en het verkeer omgeleid moet worden, stoplichten niet
werken, tijdens wegwerkzaamheden of tijdens grote evenementen. Deelnemers aan het verkeer zijn
verplicht om de aanwijzingen van de verkeersregelaar op te volgen. Politieagenten zijn verantwoordelijk
voor het werk van de verkeersregelaar, en controleren het werk.
Het werk van de verkeersregelaar is afwisselend als het om werktijden en werklocaties gaat. De ene
keer moet je ’s nachts in de stromende regen werken, de andere keer sta je overdag in het zonnetje.
Een verkeersregelaar werkt vanzelfsprekend altijd in de buitenlucht. Ook tijdens slecht weer gaat
zijn werk gewoon door. Je moet je bewust zijn van de verantwoordelijke functie die jij hebt. Omdat
verkeersregelaars vaak worden ingezet bij complexe verkeerssituaties, werk je meestal niet alleen. Met
behulp van portofoons houdt je contact met elkaar en overleg je om gezamenlijk te besluiten welke
verkeersstroom wanneer mag gaan rijden. Verkeersregelaars dragen altijd opvallende en reflecterende
kleding.
▪ Regulier
▪ Opleidingstraject met baangarantie
Startdatum:
Per direct
▪ Vast loon / uurloon
Salaris:
▪ Met behoud van uitkering
• Startdatum tussen februari en 31 maart 2021;
• De eerste 2 maanden werk je met behoud van uitkering;
• Aansluitend krijg je een arbeidscontract bij Sava Verkeersregelaars of
Arbeidsvoorwaarden
Verkeersgroep van minimaal 24 uur voor ten minste een half jaar met intentie
tot een vast dienstverband. Voorwaarde is voor een contract is dat je het
opleidingstraject met alle benodigde certificaten hebt behaald.
• Minimumleeftijd vanaf 18 jaar;
• In het bezit van een rijbewijs en eigen vervoer (dit is een pre);
• Fysiek gezond (verkeersregelaars staan en lopen veel en gebruiken ook hun
armen veel);
Wat voor kandidaat • Goede beheersing van de Nederlandse taal;
wordt gezocht
• Flexibel inzetbaar, zowel qua locatie als qua werktijden;
• Goede motivatie en een sterk verantwoordelijkheidsgevoel;
• Zelfstandig maar ook in teamververband kunnen en willen werken;
• Beslissingen durven en kunnen nemen;
• Bewijs van Verklaring Omtrent Goed Gedrag (VOG) kunnen overleggen.
Type werkplek:

Kenmerken van de vacature
▪ Parttime, 16 uur / 24 uur
▪ Mogelijk vast
▪ Vervaldatum vacature: 09-02-2020

Voorkeuren
Relevante
Enige werkervaring niet benodigd
werkervaring:
Rijbewijs
Personenauto (B)
(voorkeur)
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Contactpersoon
Naam:
Mevrouw Ganga de Vries
Telefoonnummer: 06 15630643
E-mailadres:
ganga.de.vries@groningen.nl
▪ Via e-mail
Gewenste
▪ Via WerkMatch
sollicitatiewijze:
▪ via kansrijk beroep, flyer volgt
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Leerling Elektrotechniek
Heb jij interesse in Elektrotechniek? Heb je affiniteit met de seriematige woningbouw en weet je hier al
iets van af? Of ben je juist een starter die zo benieuwd is hoe alle elektra in je huis er eigenlijk uit ziet?
Je gaat aan de slag als Leerling Elektromonteur bij een bedrijf in de stad Groningen waar je uitzicht
hebt op een vaste baan voor de toekomst!
Wat ga je doen?
Je werkt altijd op locatie aan elektrotechnische nieuwbouw- of renovatieprojecten in de seriematige
woningbouw. Je werkt daarbij samen met een ervaren monteur. Je trekt kabels, maakt kabelgoten,
monteert lichtpunten, stopcontacten en elektrische installaties. Heb je reeds een opleiding gedaan of
heb je al enige ervaring? Dan ga je bezig met reparatie, storing en onderhoud van elektrotechnische
installaties.
▪ BBL
▪ Opleidingstraject met baangarantie
Startdatum:
Per direct
Salaris:
Vast loon / uurloon
1. Je krijgt een (leer-)arbeidsovereenkomst met duidelijke afspraken;
2. Vanaf dag één ontvang jij en salaris conform CAO Metaal en Techniek;
Afhankelijk van kennis en ervaring tussen de €1850,- en €2250,- bruto per
maand.
3. Vakantietoeslag van 8,33% per jaar;
Arbeidsvoorwaarden 4. Je hebt recht op 25 vakantiedagen en 13 ATV dagen per jaar o.b.v. een
fulltime dienstverband;
5. Jouw eventuele studiekosten worden volledig vergoed;
6. Je krijgt een vast begeleider bij het bedrijf;
7. Bij het volgen van een opleiding zorgen we er samen voor dat je een
diploma haalt waar je de rest van je leven profijt van hebt.
Wie ben jij?
Je bent een harde werker en deinst niet terug van vieze schoenen en het
werken door je knieën;
Je bent niet eerder tevreden dan wanneer je de klus voor die dag geklaard
Wat voor kandidaat hebt;
wordt gezocht
Lange dagen zijn voor jou geen probleem, je hebt hierbij een flexibele
instelling;
Je weet heel goed wanneer je zelf een beslissing kunt nemen of wanneer je je
leidinggevende moet inschakelen;
Collega’s kunnen daarbij altijd op jouw helpende hand of advies rekenen.
Type werkplek:

Kenmerken van de vacature
▪ Fulltime, 40 uur
▪ Tijdelijk contract, voor 1 jaar
▪ Vervaldatum vacature: 04-10-2021

Voorkeuren
Afkomstig uit
Liefst wel
de sector:
Relevant
Liefst wel
diploma:
Relevante
Ja, werkervaring gewenst
werkervaring:
Rijbewijzen Personenauto (B)
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Contactpersoon
Naam:
Mevrouw Gonul Yagmur
Telefoonnummer: 06-11514787
E-mailadres:
Gonul.yagmur@groningen.nl
Gewenste
▪ Via e-mail
sollicitatiewijze: ▪ Via WerkMatch
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Leerling Installatiemonteur
Wat ga je doen?
Als leerling monteur help je bij het aanleggen en monteren van Cv-installaties, verwarmingsinstallaties
en ander loodgieterswerk;
Je bent met het team verantwoordelijk voor diverse installatiewerkzaamheden;
Je gaat systemen samen en zelfstandig aansluiten;
Klantgerichte oplossingen bedenken;
In een team nadenken hoe het werk nog efficiënter uitgevoerd kan worden.
Wil je je graag omscholen (BBL) richting de installatietechniek? Neem dan contact op met Gonul
Yagmur.
▪ BBL
▪ Opleidingstraject met baangarantie
Startdatum:
Per direct
Salaris:
Beloning volgens cao
Wij bieden je de kans om het vak te leren van echte specialisten. Je ontvangt
direct salaris en gaat één dag per week naar school bij een ROC bij jou in de
regio. Ook zorg je ervoor dat je genoeg kennis opdoet om de praktijk en
Arbeidsvoorwaarden theorieopdrachten uit te voeren.
Kortom, een zelfstandige uitdagende functie met een daarbij horend
marktconform salaris, goede opleidingsmogelijkheden en
doorgroeimogelijkheden naar de functie van zelfstandig monteur.
Een afgeronde opleiding VMBO;
Een enthousiaste en leergierige instelling;
Wat voor kandidaat
Interesse in techniek;
wordt gezocht
Eventueel rijbewijs B;
Representatief voorkomen en veiligheidsbewust.
Type werkplek:

Kenmerken van de vacature
▪ Fulltime, 40 uur
▪ Tijdelijk contract, voor 1 jaar
▪ Vervaldatum vacature: 30-09-2021

Voorkeuren
Afkomstig uit
Liefst wel
de sector:
Relevant
Liefst wel
diploma:
Relevante
Ja, werkervaring gewenst
werkervaring:
Rijbewijs
Personenauto (B)
(voorkeur)

Contactpersoon
Naam:
Mevrouw Gonul Yagmur
E-mailadres:
gonul.yagmur@groningen.nl
Gewenste
▪ Via e-mail
sollicitatiewijze: ▪ Via WerkMatch
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Leerling Mechatronica
Wil jij starten met een MBO opleiding Mechatronica niveau 2 of ben je hier misschien al mee bezig? Bij
een bedrijf in Leek kan jij aan de slag bij een fijn bedrijf waar je een vak gaat leren!
Wat ga je doen?
Onder begeleiding van ervaren collega’s ga je aan de slag met monteren en assembleren. Stap voor
stap doe je kennis en vaardigheden op en ga je meer zelfstandig werken.
Je werkt mee aan het maken van ‘afsluitboomkasten.’ Dat zijn kasten bomvol techniek die bijvoorbeeld
een slagboom aansturen.
De opleiding mechatronica past goed bij deze werkzaamheden omdat je te maken krijgt met:
elektrotechniek, constructiewerk en een stukje besturingstechniek.
▪ Regulier
▪ BBL
▪ Opleidingstraject met baangarantie
Startdatum:
Per direct
Salaris:
Beloning volgens cao
1. je krijgt een leer- /arbeidsovereenkomst met duidelijke afspraken
2. vanaf dag 1 ontvang jij een CAO salaris
3. jouw studiekosten worden vergoed
Arbeidsvoorwaarden
4. je krijgt een begeleider bij het bedrijf
5. samen zorgen we ervoor dat je een diploma behaald waar jij de rest van je
leven profijt van hebt!
je beschikt over een VMBO-bb of kb diploma
je wilt graag starten (nu of na de zomer) met de opleiding MBO- mechatronica
niveau 2 of je bent hier al mee bezig
Wat voor kandidaat
je werkt graag samen en je hebt enige technische ervaring (mag ook
wordt gezocht
hobbymatig zijn)
De werklocatie is Leek, dus je woont in de regio of kunt er met eigen vervoer
of OV komen.
Type werkplek:

Kenmerken van de vacature
▪ Fulltime, 40 uur
▪ Vast contract
▪ Vervaldatum vacature: 30-09-2021

Voorkeuren
Afkomstig uit
Liefst wel
de sector:
Relevant
Liefst wel
diploma:
Relevante
Ja, werkervaring gewenst
werkervaring:
Rijbewijs
Personenauto (B)
(voorkeur)

Contactpersoon
Naam:
Mevrouw Gonul Yagmur
E-mailadres:
Gonul.yagmur@groningen.nl
Gewenste
▪ Via e-mail
sollicitatiewijze: ▪ Via WerkMatch
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Leerling monteur laagspanningsdistributie
Jij krijgt een unieke kans om te werken en tegelijkertijd te worden opgeleid tot Monteur
Laagspanningsdistributie (monteur, Gas, Water en warmte) . Vind jij het leuk om in de buitenlucht te
werken en wil jij jezelf verder ontwikkelen en wil je werken en leren combineren?
Solliciteer direct bij collega Gonul Yagmur.
Let op: beschik jij niet over een VMBO of MBO diploma? Dan kan je toch deelnemen! Neem voor meer
informatie contact met ons op.
Hoe ziet jouw nieuwe baan er precies uit?
Je gaat, onder begeleiding van een ervaren collega, aan de slag.
Jij gaat gas- en waterleidingen monteren en installeren
Jij gaat sleuven graven en leidingen leggen
Jij gaat technisch tekening lezen (schema’s)
Jij krijgt de kans veel verschillende werkzaamheden te leren kennen
Jij volgt de procedures en veiligheidsvoorschriften. Veiligheidscursussen worden aangeboden
Jij gaat een BBL MBO 2, 3 of 4 opleiding Infra Techniek volgen
Hoe ziet jouw opleiding er precies uit?
Jij gaat de MBO BBL opleiding Monteur Laagspanningsdistributie of Monteur Gas Water en Warmte
volgen
Jij gaat 4 dagen aan het werk en 1 dag leren
De opleiding wordt volledig betaald
De schooldag wordt doorbetaald
Je leert van alles over gas, water, warmte, energie en (data) netwerken
Jij ontwikkelt je in de montage en installatie techniek
Je ontwikkelt je sociale vaardigheden zoals samenwerken en communicatie
Type werkplek:
Startdatum:

Regulier
Per direct
▪ Vast loon / uurloon
Salaris:
▪ Met behoud van uitkering
Je krijgt een contract voor de duur van je BBL opleiding (werkzekerheid)
Uitzicht op een vast dienstverband
Goed salaris, passend bij de functie
Volledig betaalde MBO 2, 3 of 4 opleiding Infra Techniek
Doorbetaalde schooldag
25 vakantiedagen
10 ATV dagen
8% vakantiegeld
Arbeidsvoorwaarden Netto reiskostenvergoeding € 0,19
Een fulltime functie in dagdienst (7.00 - 16.00 uur)
Ruim de tijd (3 maanden inwerktraject) om je werk onder de knie te krijgen.
25 vakantiedagen
10 ATV dagen
8% vakantiegeld
Netto reiskostenvergoeding € 0,19
Een fulltime functie in dagdienst (7.00 - 16.00 uur)
Ruim de tijd (3 maanden inwerktraject) om je werk onder de knie te krijgen
Functie eisen
Wij verwachten van jou:
Naast gemotiveerd voor je BBL opleiding!
Wat voor kandidaat
Jij sleutelt of klust graag (bijvoorbeeld: scooters, auto’s, aan het huis) en je
wordt gezocht
werkt graag buiten
Jij wilt een MBO diploma en veiligheidscertificaten behalen (bijvoorbeeld: VCA,
veilig werken langs de weg, BHV, VIAG, BEI). Je krijgt hierbij ondersteuning!
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Pré: rijbewijs B en eigen vervoer

Kenmerken van de vacature
▪ Fulltime, 40 uur
▪ Vast contract
▪ Vervaldatum vacature: 01-09-2021

Voorkeuren
Relevante
Enige werkervaring niet benodigd
werkervaring:
Rijbewijzen Personenauto (B)

Contactpersoon
Naam:
Mevrouw Gönül Yagmur
Telefoonnummer: 06-11514787
E-mailadres:
gonul.yagmur@groningen.nl
Gewenste
▪ Via e-mail
sollicitatiewijze: ▪ Via WerkMatch

Groningen Werkmatch

Pagina 80 van 86

Stukadoor (opleiding met baangarantie)
Als stukadoor heb je meteen zichtbaar resultaat van je werk. Want jij geeft een kaal pand karakter en
kleur. Goed stucwerk leveren vraagt om gevoel voor ondergrond, materiaal en inrichting. Je werkt zowel
binnen als buiten.
Ben jij op zoek naar een opleiding in de praktijk (3 maanden) met daarna zicht op een contract, reageer
dan nu!
Type
Opleidingstraject met baangarantie
werkplek:
Startdatum: Per direct
Salaris:
Met behoud van uitkering
Wat voor - Je hebt affiniteit met de bouw
kandidaat - Je bent een aanpakker en handig
wordt
- Rijbewijs is een pre
gezocht
- Je wilt graag leren (VCA certificaat behalen is verplicht)

Kenmerken van de vacature
▪ Parttime, 24 uur / 32 uur
▪ Tijdelijk contract, voor 7 maanden
▪ Vervaldatum vacature: 18-03-2021

Voorkeuren
Relevante
Enige werkervaring niet benodigd
werkervaring:
Rijbewijs
Personenauto (B)
(voorkeur)

Contactpersoon
Naam:
Mevrouw Gonul Yagmur - Kucuk
Telefoonnummer: +316 1151 4787
E-mailadres:
gonul.yagmur@groningen.nl
▪ Telefonisch
Gewenste
▪ Via e-mail
sollicitatiewijze:
▪ Via WerkMatch
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Opleidingsplaats Maatschappelijk Verzorgende IG, niveau 3
• 2 jarige opleiding BBL niveau 3
• 24 uur per week,
• start september 2021
Inhoud werk
Als leerling van de opleiding mbo-niveau 3 Maatschappelijk Verzorgende IG, zorg jij ervoor dat onze
bewoners prettig oud worden ondanks beperkingen. Een boeiende en afwisselende baan waarbij elke
bewoner een eigen levensgeschiedenis kent. Je hebt oog voor persoonlijk wensen, bent ondernemend
en gaat voor excellente zorg. Verder ben je gastvrij en toon je initiatief. Als jij na 2 jaar het
leer-werktraject goed afsluit heb jij het diploma voor Maatschappelijk Verzorgende IG op zak.
De opleiding
We bieden een dienstverband van 24 uur per week voor 2 jaar, dit is de duur van het leer-werktraject. Je
gaat 1 dag per week naar school, 4 uur is werktijd en de andere 4 uur is eigen tijd. Hiernaast ben je 20
uur per week op je werkplek te vinden. Door middel van de combinatie van werken en leren krijg je de
mogelijkheid om kennis te maken met alle facetten van onze veelzijdige organisatie. Afwisseling vinden
wij belangrijk, ieder schooljaar werk je op een andere afdeling de zorgorganisatie betaalt de opleiding
voor jou. Na diplomering kom je in aanmerking voor de functie van verzorgende IG bij de organisatie..
Naast de reguliere BBL variant kan ook worden gestart via het Leerpad. Het Leerpad is de volledige
opleiding binnen de muren van de zorgorganisatie waarbij de docenten ook op de locatie aanwezig zijn.
Selectie voor één van beide trajecten wordt door de selectiecommissie beoordeeld.
Type werkplek:
BBL
Startdatum:
Per direct
Salaris:
Beloning volgens cao
Arbeidsvoorwaarden CAO VVT, leerling salaris.
Een frisse blik, humor, nieuwsgierigheid en ondernemerschap worden
gewaardeerd. Onze leeromgeving is gericht op vooruitgang. Er is ruimte om
fouten te maken en daarvan te leren. Ook is er oog voor persoonlijke
ontwikkeling: dagelijkse begeleiding, jaargesprekken en binnen ons leerportaal
kan je e-learning, cursussen en workshops vinden.
En jij?
• Je hebt affiniteit met de (ouderen)zorg
• Je bent ambitieus, leergierig en flexibel
Wat voor kandidaat • Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden
wordt gezocht
• Je kunt het werken en leren goed combineren met je privésituatie
• Je staat te popelen om dit leer/werktraject in te gaan
Voorwaarde voor deelname aan de opleiding Maatschappelijk Verzorgende
IG:
• Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte-, gemengde- of theoretische
leerwegCAO
• Havo-/vwo-diploma of overgangsbewijs havo/vwo van leerjaar 3 naar leerjaar
4
• Mbo-diploma (minimaal niveau 2)

Kenmerken van de vacature
▪ Fulltime, 24 uur
▪ Vast contract
▪ Vervaldatum vacature: 15-03-2021
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Voorkeuren
Relevant
Liefst wel
diploma:
Relevante
Enige werkervaring niet benodigd
werkervaring:

Contactpersoon
Naam:
Mevrouw Myrthe Klimp
E-mailadres:
myrthe.klimp@groningen.nl
Gewenste
▪ Via e-mail
sollicitatiewijze: ▪ Via WerkMatch
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Vakantiewerk huishoudelijk medewerker
Werken wanneer je wilt, geld verdienen en waardevol werk bij mensen thuis.
Denk jij dat dit bij jou past, vraag dan jouw coach naar de mogelijkheden.
De baan
Je biedt mensen thuis ondersteuning in alle voorkomende huishoudelijke werkzaamheden, zoals
stofzuigen, stoffen, ramen lappen en sanitair schoonmaken. Het is van belang dat je de
werkzaamheden zoveel mogelijk zelfstandig uitvoert. En natuurlijk niet onbelangrijk; je biedt de cliënten
sociaal contact. Zijn afwisseling, doorpakken en plezier in je werk belangrijk voor jou? Dan is dit je kans!
Bij ons kun je (huishoudelijke verzorging) vakantiewerk doen in Groningen, Haren, Hoogezand of
Sappemeer. We kijken samen met jou wat jouw werkgebied wordt en proberen aan te sluiten bij jouw
wensen. Wij bieden huishoudelijke verzorging aan cliënten die tijdelijk of langdurig hulp nodig hebben
bij huishoudelijke taken.
Type werkplek:
Startdatum:
Salaris:

Vakantiewerk
Per 01-06-2021
Vast loon / uurloon
• Salaris conform de CAO VVT met een bruto uurloon van €11,18;
• Een fietsvergoeding van €1,20 per dag;
Arbeidsvoorwaarden
• Een aanstelling op basis van nul-uren contract;
• Met de mogelijkheid tot verlenging.
En jij?
• Je bent tussen juni en september drie weken aaneengesloten beschikbaar;
• Je bent in de zomerperiode 5 tot 10 dagdelen beschikbaar op werkdagen van
maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17:00;
Wat voor kandidaat • Je bent minimaal 18 jaar oud;
wordt gezocht
• Je woont in Groningen, Haren, Hoogezand of Sappemeer;
• Je beschikt over goede sociale en mondelinge vaardigheden;
• Je bent in staat zelfstandig te werken en neemt graag initiatief;
• Je beschikt bij voorkeur over ervaring in het huishouden;
• Je bent in het bezit van een fiets.

Kenmerken van de vacature
▪ Parttime, 20 uur / 40 uur
▪ Tijdelijk contract, voor 4 maanden
▪ Vervaldatum vacature: 21-05-2021

Voorkeuren
Relevante
Enige werkervaring niet benodigd
werkervaring:

Contactpersoon
Naam:
Mevrouw Myrthe Klimp
E-mailadres:
myrthe.klimp@groningen.nl
Gewenste
▪ Via e-mail
sollicitatiewijze: ▪ Via WerkMatch
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Vakantiewerk in de ouderenzorg
Wil je graag jouw vakantie goed besteden en heb je affiniteit met de zorg voor ouderen, informeer dan
bij jouw coach of dit wat voor jou is.
Een zinvolle bijdrage leveren in de ouderenzorg, veel voor de ander betekenen, ervaring opdoen in de
zorg en geld verdienen tijdens aantrekkelijke werktijden. Wat wil je nog meer? Werken met ouderen die
een interessante zorgvraag hebben, een moderne werkomgeving en een goede werksfeer natuurlijk.
De baan
Je kunt vakantiewerk doen in Groningen, Haren of Hoogezand. Jij kunt aangeven in welke woonplaats
je graag aan de slag wilt als Verzorgende IG of Helpende. Jouw studie, stage- en werkervaring bepalen
welke werkplek voor jou ideaal is. Op een vaste locatie of bij Thuiszorg. Wil jij zeker zijn van een aantal
uren in de week? Dat kan! We bieden contracten tussen 8 – 36 uur per week of een oproepcontract.
Het is maar net wat je wilt. Hoe eerder je bij ons solliciteert, hoe beter wij tegemoet kunnen komen aan
jouw wensen.
Zodra bekend is waar je gaat werken, gaan we aan de slag met je rooster. Zo weet je van tevoren
wanneer je vrij bent en met vrienden af kunt spreken op het (stads)strand. Je zal erachter komen dat
de diensttijden in de zorg aantrekkelijk zijn, want voor of na iedere dienst heb je vrije tijd.
Warm welkom en met vertrouwen aan de slag
Als je voor het eerst vakantiewerk komt doen is alles nieuw. Daarom word je goed ingewerkt door een
collega zodat jij met zelfvertrouwen een dienst kunt draaien.
Type werkplek:
Startdatum:
Salaris:

Arbeidsvoorwaarden

Vakantiewerk
Per direct
Vast loon / uurloon
En jij – Verzorgende IG - uurloon vanaf €12,16 (bruto)
Vereiste:
• MBO-V of HBO-V 3e jaars waarbij je de 3e jaars stage met een voldoende
hebt afgerond en een overgangsbewijs hebt naar het 4e jaar
• Diploma Verzorgende IG
Taken:
• Verzorgende en verpleegtechnische handelingen op het eigen
deskundigheidsniveau (3) op basis van vastgestelde zorgplannen
• Begeleidt en assisteert cliënten bij ADL activiteiten en stimuleert de
zelfredzaamheid
• Levert een bijdrage aan de activering en ontspanning van cliënten
• Verstrekt gerichte informatie in het kader van rapportage en het welzijn van
cliënten

En jij – Helpende - uurloon vanaf €11,56 (bruto)
Vereiste:
• MBO-V of HBO-V of VZ-IG 2e jaars waarbij je de 2e jaars stage met een
voldoende hebt afgerond en een overgangsbewijs hebt naar het 3e jaar
• Geneeskundestudent met aantoonbare ervaring als helpende
• Diploma Helpende
Taken:
• Begeleidt en assisteert cliënten bij ADL activiteiten en stimuleert de
zelfredzaamheid
• Levert een bijdrage aan de activering en ontspanning van cliënten en verricht
huishoudelijke taken in de leefruimten
• Verzorgt en serveert maaltijden en dranken
Wat voor kandidaat En jij?
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wordt gezocht

Je bent minimaal 18 jaar en tussen juni en oktober drie aaneengesloten weken
beschikbaar. Je zet je met enthousiasme in, past je gemakkelijk aan en kunt
goed samenwerken. Je bent sensitief, zelfstandig en initiatiefrijk.

Kenmerken van de vacature
▪ Parttime, 8 uur / 36 uur
▪ Vast contract
▪ Vervaldatum vacature: 21-05-2021

Voorkeuren
Afkomstig uit
Ja
de sector:
Relevant
Ja
diploma:
Relevante
Enige werkervaring niet benodigd
werkervaring:
Rijbewijs
Personenauto (B)
(voorkeur)

Contactpersoon
Naam:
Mevrouw Myrthe Klimp
E-mailadres:
myrthe.klimp@groningen.nl
Gewenste
▪ Via e-mail
sollicitatiewijze: ▪ Via WerkMatch
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