
 
 
 

 

 

 
 
      

 
               

                     
 
 

Uup   

 
 
 
 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

Sector Horeca en Schoonmaak 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Sector Detailhandel   

 
Functie Vacature 

nummer 
Plaats 

 

Sector Bouw & Techniek 

 

Functie Vacature 
nummer 

Plaats 

Monteur elektrische laadpalen 3962819 Rotterdam 

Lassers en ijzervlechters 1135120 Rotterdam 

Monteurs in de techniek 1129620 Rotterdam 

Afmontage Medewerker 2846819 Rotterdam 

Bouwopruimer 1804020 Pernis 

Diverse technische functies 1774820 Barendrecht/Ridderkerk 

Loodgieter 
 
2383620 Rijnmond 

Grondwerker 

 

2585220 

 Vlaardingen 

Bouwhulp 

 

2621120 Sommelsdijk 

Isolatiemonteur 

 

3995119 Rotterdam 

Deskundig asbest verwijderaar 

 

3995119 Rotterdam 

Heetwerk wacht 

 

3995119 Rotterdam 

Grondwerker 

 

3995119 Rotterdam 

Storingstechnicus 

 

3995119 Rotterdam 

Rioleur 

3995119 

 Rotterdam 

Functie Vacature 
nummer 

Plaats 

 
 
Huishoudelijke ondersteuning 1134020 Rotterdam 

Industrieeel schoonmaker 2982120 Rhoon 

Assistent manager Fastfood 3595720 Rotterdam 

Medewerker fastfood 3596320 Rotterdam 



 
 
 

 

 

 

Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering 

 

3995119 Rotterdam 

Meewerkend voorman isolatie 

 

3995119 Rotterdam 

Leerling monteur E/W 

 

203520 Rotterdam 

Tankcontainer monteur 

 

2963320 Rotterdam 

Junior Technisch Medewerker 

 

3707720 Rotterdam 

Leerling monteur ontstopper 

 

317922 Hoogvliet 

Rioolmonteur (opleiding) 

 

3877220 Rotterdam 

Schilder 

 

401021 Rotterdam 

Dakdekker 

 

400421 Rotterdam 

  



 
 
 

 

 

 

Sector Transport en Logistiek en beveiliging 

 
Functie Vacaturenummer Plaats 

Heftruck of terminaltrekker 747820 Botlek 

Afvalsorteerder 59119 Waalhaven 

Brandwacht/Mangatwacht 2575319 Rotterdam e.o 

Beveiliger 1003820 Rotterdam e.o 

Verkeersregelaar 707820 Rotterdam e.o 

Aankomend monteur glasvezel huis 1314220 Rotterdam 

Monteur Beveilings/ Electro techniek 1314120 Rotterdam 

Brandwacht (ook opleiding) 1181320 Rotterdam 

 
Heftruck & Reachtruck Chauffeur 

 
760420 Barendrecht 

 
Wasstraat medewerker 

 
2878820 Rotterdam 

 
Bezorger witgoed/bijrijder 

 
3116020 Rotterdam 

 
Fietskoerier 

 
3559120 Rotterdam 

 
Postsorteerder 

 
3558920 Rotterdam 

 
Politieagent (opleiding) 

 
3932620 Rijnmond 

  
 

  



 
 
 

 

 

 

Sector zakelijke dienstverlening/zorg/etc 
 

 

Functie Vacature 
nummer 

Plaats 

Thuiszorgmedewerker 

 

1133520 Rotterdam 

Wijk verpleegkundige 

 

1379020 Rotterdam 

Verzorgende IG 

 

1378720 Rotterdam 

Sales Manager 

 

2507920 Thuis werken  

Callcenter medewerker 

 

2619420 Rotterdam 

Sales medewerker 

 

2619620 Rotterdam 

Buitengewoon opsporingsambtenaar 

 

2768820 Rotterdam 

Commercieel medewerker binnendienst 

 

2701820 Rotterdam 

Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) 

 

2768820 Rotterdam 

Ambulant en Forensisch begeleiders 

 

3273020 Rotterdam 

Opleiding/ Kweekvijver regelmatig voorkomende 
Politie vacatures 

 

356232 Rotterdam 

Pedagogisch medewerker BSO 3921720 
Rotterdam 

Verpleegkundige  3921920 
Rotterdam 

Medisch pedicure  
Rotterdam 

Leer- werktraject Letselschade Behandelaar 7221 
Rotterdam 

 
NT2 docent 

 

180921 Rotterdam 



 
 
 

 

 

 

Sector Productie en Agrarisch  
 

 
Functie  Vacature 

nummer 
Plaats 

Tuinbouwmedewerker 1552720 Bleiswijk 

Tuinbouwmedewerker orchideeen 1552720 Bleiswijk 

Medewerker rozenkwekerij 1552720 Bleiswijk 

Hovenier 2596520 Hoek van Holland 

Leerling hovenier 2596520 Hoek van Holland 

Diverse vacatures sector groenvoorziening 
bouw/grond, weg en waterbouw (GWW) 1713020 Diverse locaties 

Groenmedewerkers 38421 Rotterdam, Krimpen en Sliedecht 

 
 
 

 
  



 
 
 

 

 

 

 Sector Schoonmaak 

 
 
Huishoudelijke Hulp 

Contactgegevens WSPR 

Naam contactpersoon 
 

  

  Datum 8-4-2020 

E-mail Rijnmond@leerwerkloket.nl    

Vacaturenummer 1133520 

Vacaturegegevens 

Werkgever Aafje Hulpthuis 

Vacaturetitel  

Aantal arbeidsplaatsen 3 

   

  

Sector 

Omschrijf hier de organisatie en bedrijfsactiviteiten 

Organisatiesector Gezondheidszorg en Welzijn   

    

Functieomschrijving 

o Het zorgdragen voor een schoon- en leefbaar huis; waaronder in ieder geval het schoonmaken van het toilet, 

badkamer, keuken, slaapvertrekken, woonkamer en het verschonen van het beddengoed vallen; 

o Het zorgdragen voor schone en draagbare kleding; waaronder het wassen; ophangen/afhalen, opvouwen; 

opbergen en strijken van het wasgoed valt; 

o Overleg met de klant kunnen voeren over de uit te voeren taken; 

o Het naleven van protocollen. 

Profiel: 
o Kennis op het gebied van schoonmaakwerk; 

o Representatief, sociaal- en hulpvaardig en een goed inlevingsvermogen; 

o Vitaal, zelfstandig en een goed inzicht;  

o Je bent de Nederlandse taal voldoende machtig zowel schriftelijk als mondeling; 

o Affiniteit met de doelgroep; 

o Digitale vaardigheden; 

o Mogelijkheid om je zelfstandig te verplaatsen (fietsafstand). 

LET OP!! Voor mensen met ALLEEN een basisschool opleiding geldt dat zij een jaarlange 

MBO 1 opleiding kunnen gaan volgen via Aafje.  

Mensen die al wel een startkwalificatie hebben kunnen wel aangemeld worden en direct in 

dienst. Zij komen dan ook op een reservelijst voor de opleiding. 

 

De nood is het hoogst in Nesselande, Zevenkamp en Ommoord. Ook zoeken ze mensen in 

Overschie, Hillegersberg en Schiebroek. 
 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 3-20  

Type overeenkomst ? 

Werkdagen en werktijden   Ma    Di    Wo    Do    Vr    Za    Zo      

 Aafje hulpthuis is erg flexibel in de tijden en denkt met je mee, de werktijden liggen 

tussen 8:00 en 17:00.  

Proefplaatsing Nee  Kies een item 

 Een proefplaatsing is natuurlijk mogelijk als iemand weinig ervaring heeft etc.  

 



 
 
 

 

 

 

Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Niet benodigd Kies een item 

 Aafje streeft ernaar mensen in hun eigen buurt te laten werken, dus alleen een fiets is 

nodig.  
Reiskostenvergoeding?  Reiskostenvergoeding informatie 

Bereikbaarheid OV  Bereikbaarheid OV informatie 

 

Hoe wil je de kandidaten aangeleverd krijgen? 

 
Het liefst ontvang ik het cv op Rijnmond@leerwerkloket.nl, met erbij voor welke vacature je ze aanmeld.  

 
 
 
   



 
 
 

 

 

 
Industrieel schoonmaker 

Contactgegevens WSPR 

Naam contactpersoon  Ingevuld door Amit  

Functie contactpersoon  Datum 28-2-2020 

E-mail Rijnmond@leerwerkloket.nl Vacaturenummer Vacaturenummer 

WBS code 2982120 

Vacaturegegevens 

Werkgever Dunk Tank Cleaning Services B.V. 

Vacaturetitel Zwiepers (industrieel schoonmaker m/v) 

Jobcoaching Kies een item 

Aantal arbeidsplaatsen 2 

Adres en postcode Adres: Koperhoek 10A Postcode: 3162 LA Rhoon 

Doelgroep vacature Vink aan welke doelgroep voorgesteld mag worden op deze vacature: 

 Wajong  

 SW 

 Nieuwe Instroom P-Wet MET indicatie Banenafspraak 

 Praktijkroute 

 WIA/WAO (LET OP: vallen niet onder de Wet Banenafspraak) 

Omschrijving van de organisatie en de activiteiten 

Omschrijf hier de organisatie en bedrijfsactiviteiten 

 

Organisatiesector Schoonmaak en Huishouding Begeleiding Collega's 

Omvang organisatie 10-50 medewerkers Aansturing Collega 

Omvang afdeling >15 medewerkers Organisatiewebsite https://www.dunkrotterda

m.nl/nl/home/ Werkomgeving Buitenomgeving 

Functieomschrijving 

Omschrijf hier de functie 

 

Harde criteria VCA 

Werk- en denkniveau Mbo niveau 2  Overige informatie  
 
 

 
 

Competenties Interesse tonen Goed zorgdragen voor 

materialen en middelen 

Kies een item 

Werken conform 

veiligheidsvoorschriften 

Materialen en middelen 

doeltreffend gebruiken 

Kies een item 

 

 

 

 

Functie affiniteiten Buiten Gereedschap Fysiek gemiddeld zwaar 

werk 

Veel lopen/bewegen Harde geluiden Kies een item 
 
 

 
 

Overige competenties Overige competenties 

Overige functie affiniteiten Bereid zijn om in een tank te staan van meer 30 graden Celsius. 

Bereid zijn om op feestdagen te werken 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 40 uur 

Type overeenkomst Tijdelijk contract 

Werkdagen en werktijden   Ma    Di    Wo    Do    Vr    Za    Zo     van: uur tot: uur 

 24/7 dienst, ook werken op feestdagen  

Proefplaatsing Kies een item  Kies een item 

 Overige informatie 

Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Wens Kies een item 

 Overige informatie 



 
 
 

 

 

 
Reiskostenvergoeding?  Reiskostenvergoeding informatie 

Bereikbaarheid OV  Bereikbaarheid OV informatie 

Bijzonderheden (extra beschrijving) 

Vind je het leuk om in de buitenlucht te staan en heb je geen last van zeebenen? Ben je aanpakkert en heb 

je echt de NIET-LULLEN-MAAR-POETSEN mentaliteit? Dan is Dunk Tank cleaning services B.V. op zoek naar 

jou! 

 

Wat ga je doen? 

Het bedrijf heeft een grote ervaring in het assisteren van tankschepen en land installaties. Dunk Tank 

Cleaning Services B.V. is gespecialiseerd in het assisteren tijdens het lossen van plantaardige oliën en 

vetten en het schoonmaken van deze ruimtes. Ze vinden het belangrijk om te investeren, in zowel mensen 

als in techniek, om de optimale service te bieden. Als zwieper maak je landtanks en tanks aan boord van 

schepen schoon. Het is een fysiek beroep, dus een goede lichamelijke conditie is belangrijk.  

  

Wat vragen wij van jou? 

• Je bent in bezit van een VCA-B 

• Je bent in bezit van HD spuiter en/of mangatwacht (is geen vereiste) 

• Je bent woonachtig in omgeving Rotterdam of je bent woonachtig buiten Rotterdam en je beschikt 

over eigen vervoer  

• Je kunt werken in de hitte van de tanks 

• Je hebt geen hoogtevrees  

• Je bent flexibel en je staat open voor onregelmatige werktijden (het werk is op oproepbasis; dus 

24/7 oproepbaar) 

 

Wat bieden wij? 

• Marktconform salaris 

• 8% vakantiegeld 

• Mogelijkheid tot volgen van cursussen (Mangatwacht, VCA- VOL, HD) 

 

 

 

  



 
 
 

 

 

 
Assistent manager - Fastfood 

Contactgegevens WSPR 

Naam contactpersoon    

  Datum 9-11-2020 

E-mail Rijnmond@leerwerkloket.nl   

Vacaturenummer 3595720 

Vacaturegegevens 

Werkgever Uberte Alexandrium (Chitir Chicken) 

Vacaturetitel Assistent manager – Fastfood 

Aantal arbeidsplaatsen 1 

   

  

Sector 

Franchise onderneming, deze vestiging is vrij nieuw. Het is fastfood restaurant die o.a. kipburger serveert. 

Organisatiesector Retail, Leisure en Horeca   

    

Functieomschrijving 

Ze zoeken een assistent manager die ook Turks kan spreken. Assistent manager is de schakel tussen de Turkse 
eigenaren van het restaurant en het personeel. De taken bestaan uit het aansturen van het personeel en het 
ondersteunen van het management. Ervaring in de Horeca is een pre.  
 

 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 20-36 uur 

Type overeenkomst Tijdelijk contract 

Werkdagen en werktijden   Ma    Di    Wo    Do    Vr    Za    Zo      

 Overige informatie  

Proefplaatsing Nee  Kies een item 

 Een proefplaatsing is mogelijk maar niet de insteek. 

Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Wens Kies een item 

 Overige informatie 

Reiskostenvergoeding?  Reiskostenvergoeding informatie 

Bereikbaarheid OV   Goed bereikbaar met OV (Het is in Alexandrium) 

 

Hoe wil je de kandidaten aangeleverd krijgen? 

 
Ik zou het graag via de email toegestuurd krijgen. 
  



 
 
 

 

 

 
Medewerker fastfood 

Contactgegevens WSPR 

Naam contactpersoon    

  Datum 9-11-2020 

E-mail Rijnmond@leerwerkloket.nl   

Vacaturenummer 3596320 

Vacaturegegevens 

Werkgever Uberte Alexandrium (Chitir Chicken) 

Vacaturetitel Medewerker Fastfood 

Aantal arbeidsplaatsen 1 

   

  

Sector 

Franchise onderneming, deze vestiging is vrij nieuw. Het is fastfood restaurant die o.a. kipburger serveert. 

Organisatiesector Retail, Leisure en Horeca   

    

Functieomschrijving 

(Ze zoeken een medewerker fastfood die gaat achter de kassa staan, klanten helpen en af en toe assisteren in de 

keuken. Ervaring is niet per se nodig, motivatie is het allerbelangrijkste. 

 

 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 20-36 uur 

Type overeenkomst Tijdelijk contract 

Werkdagen en werktijden   Ma    Di    Wo    Do    Vr    Za    Zo      

 Overige informatie  

Proefplaatsing Nee  Kies een item 

 Een proefplaatsing is mogelijk maar niet de insteek. 

Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Wens Kies een item 

 Overige informatie 

Reiskostenvergoeding?  Reiskostenvergoeding informatie 

Bereikbaarheid OV   Goed bereikbaar met OV (Het is in Alexandrium) 

 

Hoe wil je de kandidaten aangeleverd krijgen? 

 
Ik zou het graag via de email toegestuurd krijgen 



 
 
 

 

 

 

Sector Detailhandel 
 

 

 

  



 
 
 

 

 

 

Sector Bouw en Techniek 

 
Monteur elektrische laadpalen 

Contactgegevens WSPR 

Naam contactpersoon    

  Datum 26-3-2020 

E-mail Rijnmond@leerwerkloket.nl   

Vacaturenummer 3962819 

Vacaturegegevens 

Werkgever I-Workx B.V. 

Vacaturetitel Monteur elektrische laadpalen/R'dam 

Aantal arbeidsplaatsen 5 

   

  

Sector 

Omschrijf hier de organisatie en bedrijfsactiviteiten 

Organisatiesector Techniek en Productie   

    

Functieomschrijving 

 
 OPLEIDING TOT MONTEUR ELEKTRISCHE LAADPALEN  
 
Aanpakkers gezocht die een nieuw vak willen leren en het niet erg vinden om dit door heel Nederland uit te 
voeren!  
Wij zijn op zoek naar kandidaten die gemotiveerd zijn om te leren en zich willen ontwik-kelen in een vakgebied met 
toekomst. We leiden binnen enkele maanden op tot ‘monteur elektrische laadpalen’. In deze rol ben je verantwoordelijk 
voor de installatie van elektri-sche laadpalen ten behoeve van het opladen van elektrische auto ’s.  
Wij bieden:  

 een opleidingstraject van ruim twee maanden (met behoud van uitkering)  

 vanaf aanvang krijg je al meteen een bedrijfsauto ter beschikking  

 de eerste weken vindt de theoretische opleiding plaats in Kelpen-Oler  

 vervolgens loop je ruim zes weken stage bij een ervaren collega monteur die jou de werkzaamheden in de praktijk 
leert  
 
Daarnaast krijg je:  

 een vast contract na succesvolle afsluiting van het opleidingstraject  

 CAO klein metaal (o.a. 25 verlofdagen en 13 adv-dagen)  

 zelfstandige functie met veel vrijheid én verantwoordelijkheid  

 voldoende uitdaging, elke dag een andere klant in een andere plaats  

 baan in een gezond en groeiend bedrijf met een informele werksfeer  
 
Wij vragen:  

 voltijdse beschikbaarheid en flexibele instelling  

 representatief, communicatief en gemotiveerd  

 inventiviteit bij het oplossen van eenvoudige praktische problemen  

 zorgdragen voor een veilige werkomgeving voor jezelf en anderen  

 goede beheersing van de Nederlandse taal  

 in bezit van rijbewijs B  
 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 40 uur 

Type overeenkomst Vast  

Werkdagen en werktijden   Ma    Di    Wo    Do    Vr    Za    Zo      

 Overige informatie  



 
 
 

 

 

 
Proefplaatsing Kies een item  Kies een item 

 Overige informatie 

Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Eis B (B, BE of B+) 

 Overige informatie 

Reiskostenvergoeding?  Reiskostenvergoeding informatie 

Bereikbaarheid OV  Bereikbaarheid OV informatie 

 

Hoe wil je de kandidaten aangeleverd krijgen? 

 
CV  

 

 
  



 
 
 

 

 

 
Lassers en ijzerwerkers 

Contactgegevens WSPR 

Naam contactpersoon    

  Datum 27-3-2020 

E-mail Rijnmond@leerwerkloket.nl 

 

  

Vacaturenummer 1135120 

Vacaturegegevens 

Werkgever OBA Uitzendbureau 

Vacaturetitel Lassers en Ijzerwerkers 

Aantal arbeidsplaatsen 2 

   

  

Sector 

Gespecialiseerd in bouw-, metaal- en inpaksector. 

Organisatiesector Techniek en Productie   

    

Functieomschrijving 

Lassers en ijzerwerkers gevraagd. Geldige las certificaat en VCA. Rijbewijs is een pre 

 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 40 uur 

Type overeenkomst Type overeenkomst 

Werkdagen en werktijden   Ma    Di    Wo    Do    Vr    Za    Zo      

 Overige informatie  

Proefplaatsing Kies een item  Kies een item 

 Overige informatie 

Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Kies een item Kies een item 

 Overige informatie 

Reiskostenvergoeding?  Reiskostenvergoeding informatie 

Bereikbaarheid OV  Bereikbaarheid OV informatie 

 

Hoe wil je de kandidaten aangeleverd krijgen? 

 
Per mail: Rijnmond@leerwerkloket.nl 

 

 
 
  



 
 
 

 

 

 
Monteurs in de techniek 

Contactgegevens WSPR 

Naam contactpersoon    

  Datum 27-3-2020 

E-mail Rijnmond@leerwerkloket.nl   

Vacaturenummer 1129620 

Vacaturegegevens 

Werkgever Spindler Installatietechniek 

Vacaturetitel Monteurs in de Techniek 

Aantal arbeidsplaatsen 4 

   

  

Sector 

Install. Bedrijf Bouw 

Organisatiesector Techniek en Productie   

    

Functieomschrijving 

We zoeken nieuwe collegas die van aanpakken weten. Monteurs Electra, installatie, Monteurs CV, Monteurs 

Loodgieters.  Jij bent nooit uitgeleerd en wil graag op de hoogte blijven van alle vernieuwingen. 

We hebben een Rotterdamse no-nonsense instelling en ook onze medewerkers zijn zo. Wij zijn al bijna 100 jaar dé 

totaalinstallateur (2022 is dat jaar!). Wij zijn gespecialiseerd in complexe (hoog)woningbouw. 

 

Met veel passie werk je samen met collega’s aan de mooiste projecten, zoals de Markthal of de hoogbouw op de Kop 

van Zuid. Als team werk je intensief samen om deze projecten tot succes te brengen. Zodra je bij ons komt werken, 

krijg je een bijnaam op maat van jouw collega. Dagelijks lunchen we met elkaar, omdat wij dat belangrijk vinden. Er 

worden gezellige personeelsfeesten georganiseerd en verschillende etentjes met jouw team. We zijn één grote familie 

met belangstelling voor elkaar én met respect voor elkaars verschillen. 

 

Affiniteit met Techniek. Lezen van tekeningen is een pre 

 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 40 uur 

Type overeenkomst Type overeenkomst 

Werkdagen en werktijden  x Ma   x Di  x Wo   x Do   x Vr    Za    Zo      

 Overige informatie  

Proefplaatsing Kies een item  Kies een item 

Overige informatie Affiniteit met Techniek. Lezen van tekeningen is een pre 

Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Kies een item Kies een item 

 Overige informatie 

Reiskostenvergoeding?  Reiskostenvergoeding informatie 

Bereikbaarheid OV  Bereikbaarheid OV informatie 

 

Hoe wil je de kandidaten aangeleverd krijgen? 

Rijnmond@leerwerkloket.nl 

   



 
 
 

 

 

 
Afmontage medewerker 

Contactgegevens WSPR 

Naam contactpersoon    

  Datum 20-4-2020 

E-mail Rijnmond@leerwerkloket.nl   

Vacaturenummer 2846819 

Vacaturegegevens 

Werkgever Meg Bike 

Vacaturetitel Afmontage Medewerker 

Aantal arbeidsplaatsen Onbeperkt 

   

  

Sector 

Omschrijf hier de organisatie en bedrijfsactiviteiten 

Organisatiesector Kies een item   

 Techniek   

Functieomschrijving 

Iemand die passie heeft voor fietsen en technisch inzicht. Je bent een aanpakker, klantvriendelijk en je hebt geen 9-5 

mentaliteit. Tevens mag het werken in weekenden en het hoogseizoen geen probleem zijn. Je kan zelfstandig werken, 

je bent gestructureerd en accuraat.  

 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 32- 40 uur 

Type overeenkomst Vast 

Werkdagen en werktijden  x  Ma   x  Di  x  Wo  x  Do   x  Vr   x  Za  x  Zo      

 Overige informatie  

Proefplaatsing Ja  Kies een item 

 Overige informatie 

Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Wens Kies een item 

 Overige informatie 

Reiskostenvergoeding? x  Reiskostenvergoeding informatie 

Bereikbaarheid OV  Bereikbaarheid OV informatie 

 

Hoe wil je de kandidaten aangeleverd krijgen? 

Graag ontvang ik het CV 
 
 
 
  



 
 
 

 

 

 

 
Bouwopruimer 

Contactgegevens WSPR 

Naam contactpersoon Naam contactpersoon   

  Datum 16-6-2020 

E-mail Rijnmond@leerwerkloket.nl   

Vacaturenummer 1804020 

Vacaturegegevens 

Werkgever TigiForce 

Vacaturetitel Bouwopruimer Botlek 

Aantal arbeidsplaatsen 1 

   

  

Sector 

Techniek  

Organisatiesector Techniek en Productie   

    

Functieomschrijving 

Voor de petrochemiebedrijf in de Botlek zijn we op zoek naar een bouwopruimer. 

 

 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 40 uur 

Type overeenkomst Uitzendcontract  

Werkdagen en werktijden  x  Ma   x  Di   x  Wo  x  Do   x  Vr    Za    Zo      

 08:00-17:00  

Proefplaatsing Kies een item  Kies een item 

 Overige informatie 

Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Eis B (B, BE of B+) 

 Overige informatie 

Reiskostenvergoeding?  Reiskostenvergoeding informatie 

Bereikbaarheid OV  Bereikbaarheid OV informatie 

 

Hoe wil je de kandidaten aangeleverd krijgen? 

 
CV 

 
  



 
 
 

 

 

 
Diverse technische functies 

Contactgegevens WSPR 

Naam contactpersoon    

  Datum 13-7-2020 

E-mail Rijnmond@leerwerkloket.nl   

Vacaturenummer 1774820 

Vacaturegegevens 

Werkgever Intropersoneel 

Vacaturetitel Diverse technische functies 

Aantal arbeidsplaatsen Aantal arbeidsplaatsen 

   

  

Sector 

Intro Personeel Barendrecht is een uitzendbureau die samenwerkt met diverse ondernemers uit regio Barendrecht.   

Organisatiesector Techniek en Productie   

    

Functieomschrijving 

Intropersoneel is op zoek naar mensen voor diverse technische functies. Voor vragen en meer informatie graag contact 

opnemen: Rijnmond@leerwerkloket.nl 

 

 

• Elektromonteur (Ridderkerk) 

Jij gaat aan de slag met correctief en preventief onderhoud van ERTMS (European Rail Traffic Management 

Systems) op treinen, rondom het spoor en in centrale ruimtes.  

 

Je takenpakket:  

- Storingen opsporen en reparaties uitvoeren aan technische apparatuur t.b.v. treindetectie  

- Onderhoud uitvoeren aan het seinwezen 

- Verrichten van metingen en loggings 

- Verbeteren van huidige systemen 

- Administratieve vastlegging in het systeem 

 

Functie-vereisten: 

- Een afgeronde MBO-4 opleiding richting Mechatronica of Elektrotechniek  

- Een geldig rijbewijs   

 

• Servicemonteur buitendienst (Barendrecht) 

Je houdt je bezig met onderhoudswerkzaamheden en het verhelpen van storingen aan de verschillende soorten oogst- 

en sorteermachnies. Je bent voornamelijk bezig met het opsporen, analyseren en verhelpen van de storingen.  

 

Functie-vereisten: 

- Ervaring met sleutelwerk op het gebied van mechanisch, hydraulisch en elektrisch 

- Vaardigheid om een technische tekening te kunnen lezen 

- Af en toe overwerken is voor jou geen probleem 

- Zelfstandig en servicegericht kunnen werken in de buitendienst 

 

• Constructeur Tuinbouwmachines (Barendrecht) 

In deze fulltime functie als Constructeur Tuinbouwmachines ontwerp en onderhoud je machines die bestemd zijn voor 

de tuinbouw. Bijvoorbeeld een potplantmachine of machines voor de trayteelt. Het is een interne functie, hoewel je af 

en toe ook contact hebt met klanten en leveranciers.  

 

Je bent verantwoordelijk voor:  

- Het ontwerpen van tuinbouwmachines waarbij je rekening houdt met een veilige werking, de kostprijs en de 

maakbaarheid  

- Je speelt een rol in het standaardiseren en modulariseren van het productgamma 



 
 
 

 

 

 

- Je beheert een deel van het productgamma 

 

Functie-vereisten:  

- Een afgeronde technische opleiding, bijvoorbeeld werktuigbouwkunde 

- Ervaring met 3D CAD-modelleren en 2D CAD-tekenen 

- Goede beheersing van de Engelse taal 

 

• PLC Programmeur (Barendrecht) 

 

Takenpakket:  

- Opstellen van het bedradingschema in EPLAN 

- Ontwerpen van panelen en het beheer van bibliotheken 

- Verantwoordelijk voor het oplossen van processautomation vraagstukken 

- Ontwerpen, configureren en testen van control systemen (PLC, SCADA, HMI) 

- Programmeren van PLC besturingen en frequentie regelaars 

- Beheren van het proces database 

- Maken van inkooplijsten, schema’s, functielijsten en kabellijsten 

- Begeleiden van de monteurs in de assemblage hal en van keuringen door externe instanties 

 

Dit allemaal zowel bij klanten in Nederland als ook in het buitenland. Soms zal je dus voor je werk in het buitenland 

vertoeven. 

 

Functie-vereisten: 

- Afgeronde technische opleiding op HBO niveau gericht op elektrotechniek, Mechatronica en/of industriële 

automatisering 

- Affiniteit met machinebouw 

- Bereidheid om incidenteel in het buitenland te werken 

- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift 

 

• Elektromonteur Machinebouw (Barendrecht)  

De machines letterlijk draaiend houden en bekabelen. Dat is waar deze machinebouwer jou, als elektromonteur voor 

nodig heeft. En met jouw ervaring/affiniteit met machines en techniek kan je dus ook niet gemist worden. 

 

Takenpakket:  

- Het bekabelen en aansluiten van machines en systemen voor de glastuinbouw; 

- Het assembleren en installeren van elektrische bedradingen, machines, schakelkasten en/of andere 

onderdelen; 

- Het uitvoeren van preventieve onderhoudstaken, zoals de controle en reparatie van machines, om problemen 

voortijdig te ontdekken en/of te voorkomen; 

- Het achterhalen van de oorzaak van het niet (correct) functioneren van bepaalde machines of machinelijnen; 

- Het repareren en bij-/ afstellen van machinelijnen, machines, defecte onderdelen, etc.; 

- Het controleren en/of testen van elektrische systemen en bedradingen van machines; 

- Het contact houden met alle betrokken afdelingen; 

- Alle voorkomende ondersteunende werkzaamheden. 

 

Functie-vereisten: 

- Een afgeronde MBO opleiding richting Elektrotechniek: 

- In staat zijn om alle voorkomende werkzaamheden op zowel elektrotechnisch en mechanisch gebied uit te 

voeren: 

- Beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift: 

- Ervaring met het lezen van elektrische schema's en technische tekeningen: 

- Goede sociale vaardigheden: 

- Een dienstverlenende werkhouding: 

 

 

 



 
 
 

 

 

 
 

 

 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 38-40 uur 

Type overeenkomst Tijdelijk/vast 

Werkdagen en werktijden   Ma    Di    Wo    Do    Vr    Za    Zo     in overleg met de werkgever 

 Werktijden: 08.00-17.00 uur (let op: dit is een richtlijn en kan verschillen per 

werkgever)   

Proefplaatsing Kies een item  Kies een item 

 Overige informatie 

Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Eis B (B, BE of B+) 

 Eigen vervoer gewenst 

Reiskostenvergoeding?  Reiskostenvergoeding informatie 

Bereikbaarheid OV  Bereikbaarheid OV informatie 

 

Hoe wil je de kandidaten aangeleverd krijgen? 

Graag een up-to-date cv met korte profielbeschrijving mailen naar Rijnmond@leerwerkloket.nl 

 
 
  



 
 
 

 

 

 
Loodgieter 

Contactgegevens WSPR 

Naam contactpersoon    

  Datum 3-8-2020 

E-mail Rijnmond@leerwerkloket.nl 

 

  

Vacaturenummer 2383620 

Vacaturegegevens 

Werkgever Onderhoudsbedrijf Alexander 

Vacaturetitel  

Aantal arbeidsplaatsen 2 

   

  

Sector 

Onderhoudsbedrijf Alexander is voornamelijk een loodgietersbedrijf. 

Organisatiesector Techniek en Productie   

    

Functieomschrijving 

Deze werkgever zoekt een of meerdere ERVAREN loodgieters.  

Het gaat om een functie voor 40 uur. Het bedrijf werkt in ploegen, maar het gaat in overleg. Dus zowel ploegen als 

dagdiensten zijn mogelijk. 

 

Functie-eisen: 

- Ervaring is het allerbelangrijkst voor deze werkgever (heb je geen opleiding, maar wel veel ervaring als 

loodgieter? Dan ben je van harte welkom!); 

- Rijbewijs B (dit is ook erg belangrijk, maar nogmaals kan er wellicht een oplossing worden bedacht wanneer je 

echt heel ervaren bent); 

 

 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 40 uur 

Type overeenkomst Type overeenkomst 

Werkdagen en werktijden   Ma    Di    Wo    Do    Vr    Za    Zo      

 Ploegendiensten zijn mogelijk  

Proefplaatsing Ja  2 maanden 

 Een proefplaatsing is alleen mogelijk wanneer er twijfel is over de geschiktheid voor 
de functie. Een ervaren loodgieter heeft de proefplaatsing niet nodig.  

Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Eis B (B, BE of B+) 

 Overige informatie 

Reiskostenvergoeding?  Reiskostenvergoeding informatie 

Bereikbaarheid OV  Bereikbaarheid OV informatie 

 

Hoe wil je de kandidaten aangeleverd krijgen? 

Via Rijnmond@leerwerkloket.nl 

 

 
  



 
 
 

 

 

 

 
Grondwerker 

Contactgegevens WSPR 

Naam contactpersoon    

  Datum 20-8-2020 

E-mail Rijnmond@leerwerkloket.nl   

Vacaturenummer 2585220 

Vacaturegegevens 

Werkgever Geja Beheer  

Vacaturetitel  

Aantal arbeidsplaatsen 2 

   

  

Sector 

Tussen Vlaardingen en Rozenburg wordt er een tunnel gemaakt om de verbinding beter te laten verlopen. Men is al 

één jaar bezig en verwacht rond 2024 klaar te zijn. Dit project heet de Blankentunnelproject.  

Organisatiesector Techniek en Productie   

    

Functieomschrijving 

Voor werkzaamheden bij de Blankenburg tunnel aan de A20 ( kant van Vlaardingen) worden Grondwerkers gevraagd.  

   Werkgever is op zoek naar kandidaten die: 
   * fysiek gezond zijn 
   * bereid zijn om bij de kraan de grond te egaliseren 
   * de damwanden schoonhouden 
   * de BigBags vullen. 
 

   * Fysiek gezond zijn !! 
   * Eigen vervoer om in Vlaardingen bij de werkgever te kunnen komen / Maassluisedijk te Vlaardingen.  
   * Bij goed functioneren kan er een uitgroei zijn naar ander werk. 
 
    

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 38-40 uur 

Type overeenkomst 6 maanden contract  

Werkdagen en werktijden  x  Ma   x  Di   x  Wo   x  Do  x  Vr    Za    Zo      

 Werktijden van 07.00 uur tot 16.00 uur   

Proefplaatsing Nee  Kies een item 

 Overige informatie 

Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Wens Kies een item 

 Rijbewijs: A, B, AM   om bij de werkgever te kunnen komen.  

Reiskostenvergoeding?  Reiskostenvergoeding informatie 

Bereikbaarheid OV  geen goede OV verbinding !!  

 

Hoe wil je de kandidaten aangeleverd krijgen? 

Aanleveren van een CV van kandidaat en onderbouwing van ervaringen en belangrijke zaken die van invloed kunnen 

zijn voor de vacature. Deze kunt u aan mij mailen Rijnmond@leerwerkloket.nl 

 
 

 
 
 



 
 
 

 

 

 
  



 
 
 

 

 

 
Bouwhulp 

Contactgegevens WSPR 

Naam contactpersoon  Ingevuld door  

Functie contactpersoon Functie contactpersoon Datum 24-8-2020 

E-mail Rijnmond@leerwerkloket.nl Vacaturenummer 2621120 

WBS code WBS nummer 

Vacaturegegevens 

Werkgever Bouwbedrijf 

Vacaturetitel bouwhulp 

Jobcoaching Externe jobcoaching 

Aantal arbeidsplaatsen 1 

Adres en postcode Adres: Sommelsdijk Postcode: Postcode 

Doelgroep vacature Vink aan welke doelgroep voorgesteld mag worden op deze vacature: 

 Wajong  

 SW 

 Nieuwe Instroom P-Wet MET indicatie Banenafspraak 

 Praktijkroute 

 WIA/WAO (LET OP: vallen niet onder de Wet Banenafspraak) 

Omschrijving van de organisatie en de activiteiten 

Omschrijf hier de organisatie en bedrijfsactiviteiten 

 

Organisatiesector Techniek en Productie Begeleiding Collega's 

Omvang organisatie 1-10 medewerkers Aansturing Leidinggevende 

Omvang afdeling 1 medewerker Organisatiewebsite Organisatiewebsite 

Werkomgeving Overige 

Functieomschrijving 

Omschrijf hier de functie 

 

Harde criteria Lichamelijk fit zijn, meerdere opdrachten tegelijk kunnen uitvoeren, zelfstandig 

kunnen werken 

Werk- en denkniveau VSO- of Praktijkonderwijs  MBO1 of 2  
 
 

 
 

Competenties Goed zorgdragen voor 

materialen en middelen 

Instructie opvolgen Discipline tonen 

Aanpassen aan veranderde 

omstandigheden 

Werken conform 

veiligheidsvoorschriften 

Materialen en middelen 

doeltreffend gebruiken 
 

 

 

 

Functie affiniteiten Binnen Fysiek gemiddeld zwaar 

werk 

Veel lopen/bewegen 

Duidelijk afgeronde 

klussen/taken 

Meerdere klussen/taken 

tegelijkertijd 

Gereedschap 

 
 

 
 

Overige competenties Zelfstandig op het werk kunnen komen 

Overige functie affiniteiten Overige functie affiniteiten 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week Aantal 32/40 uur 

Type overeenkomst Tijdelijke overeenkomst/ payroll 

Werkdagen en werktijden   Ma    Di    Wo    Do    Vr    Za    Zo     van: 7.00 uur tot: 15.30 uur 

 Overige informatie  

Proefplaatsing Nee  Kies een item 

 Overige informatie 

Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Niet benodigd Kies een item 



 
 
 

 

 

 
 Overige informatie 

Reiskostenvergoeding?  Reiskostenvergoeding informatie 

Bereikbaarheid OV  Bereikbaarheid OV informatie 

Bijzonderheden (extra beschrijving) 

Kandidaat moet een uitkering hebben. Werkgever vindt het belangrijk dat ze iemand de kans geven die op het moment 

van solliciteren geen inkomen heeft. In eerste instantie is dit een vacature voor de doelgroep, maar een kandidaat met 

een WW mag uiteraard ook solliciteren. Kandidaten kunnen aangeleverd worden per mail aan 

Rijnmond@leerwerkloket.nl 

 

 

 
  



 
 
 

 

 

 
Isolatiemonteur 

Contactgegevens WSPR 

Naam contactpersoon    

  Datum 10-9-2020 

E-mail Rijnmond@leerwerkloket.nl 

 

  

Vacaturenummer 3995119 

Vacaturegegevens 

Werkgever Zpits 

Vacaturetitel Isolatiemonteur  

Aantal arbeidsplaatsen 1 

   

  

Sector 

Omschrijf hier de organisatie en bedrijfsactiviteiten 

Organisatiesector Techniek en Productie   

    

Functieomschrijving 

Als isolatiemonteur verbeter je de isolatie van woningen van particuliere en zakelijke klanten zodat ze direct op hun 
maandelijkse energiekosten kunnen besparen. Je werkt met spouwmuurisolatie, bodemisolatie en/of vloerisolatie en 
bent in staat op hoogte en/of in krappe ruimtes te werken. 
 
Functie-inhoud 

 
• Afhankelijk van het project volledig of deels isoleren van woningen 

• Na werkzaamheden netjes achterlaten van de locatie 

• Divers klantcontact 

 
Wat bieden wij 
 

• Een leuke baan op heel gevarieerde locaties 

• Veel contact met klanten 

• Goede arbeidsvoorwaarden en marktconform salaris 

• Leuk team collega’s 

 
Functie-eisen  
 

• Minimaal 2 jaar ervaring als isolatiemonteur of bereid tot het volgen van een opleiding 

• Communicatief vaardig 

• Fysiek sterk 

• Zelfstandig 

• In bezit van rijbewijs B of BE en VCA certificaat 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 32 -40 uur   

Type overeenkomst Uitzendcontract  

Werkdagen en werktijden  x  Ma   x  Di  x  Wo  x  Do   x  Vr    Za   Zo      

 Overige informatie  

Proefplaatsing Kies een item  Kies een item 

 Overige informatie 

  



 
 
 

 

 

 

Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Wens Kies een item 

 Overige informatie 

Reiskostenvergoeding? x  Reiskostenvergoeding informatie 

Bereikbaarheid OV  Bereikbaarheid OV informatie 

 

Hoe wil je de kandidaten aangeleverd krijgen? 

Via de mail 
 

 

 
  



 
 
 

 

 

 
Deskundig asbest verwijderaar 

Contactgegevens WSPR 

Naam contactpersoon    

  Datum 10-9-2020 

E-mail Rijnmond@leerwerkloket.nl   

Vacaturenummer 3995119 

Vacaturegegevens 

Werkgever Zpits 

Vacaturetitel Deskundig Asbest Verwijderaar (DAV) 

Aantal arbeidsplaatsen 1 

   

  

Sector 

Omschrijf hier de organisatie en bedrijfsactiviteiten 

Organisatiesector Techniek en Productie   

    

Functieomschrijving 

Om dit beroep uit te kunnen oefenen, is het noodzakelijk dat er de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen worden. 
Asbestverwijderaars moeten zich goed beschermen tegen het binnendringen van asbest in hun lichaam. Hiervoor 
draagt u een volgelaatsmasker dat is aangesloten op een aanblaasunit met P3 filter, een wegwerpoverall, rubberen 
laarzen en handschoenen. Na elke shift (2 uur) doorloopt u een decontaminiatieprocedure (ontsmetting). Dit betekent 
dat u zich door een drietrapssluissysteem (deco-unit) ontdoet van asbestvezels op de werkkleding. De vuile kleding 

wordt achtergelaten. Hierna neemt u een douche en trekt in een schone ruimte nieuwe kleding aan. Om het werk te 
kunnen uitvoeren dient u in het bezit te zijn van onderstaande certificaten.  
 
Opleiding  
 
Voordat u kunt gaan werken moet u eerst onderstaande certificaten behalen; 

• Vezelveiligheid test 
Om te zorgen dat het masker op de juiste wijze gebruikt gaat worden is de vezelveiligheid campagne verplicht. 
Na deelname ontvangt u een deelname certificaat.  

• Medische keuring  
Tijdens de medische keuring wordt bekeken of er fysieke belemmeringen zijn voor het werken met asbest 
(inclusief longcapaciteit). Na goedkeuring is de pas drie jaar geldig.  

• VCA 
De volgende onderwerpen komen aan bod: werken in besloten ruimte, omgaan met gevaarlijke stoffen, gevaar 
van brand en explosie, veilig werken met gereedschap, hijsen en tillen en werken op hoogte. U sluit de 
training af met een examen en krijgt certificaat (10 jaar geldig).  

• Face fittest  
Bij deze test wordt er bekeken welke maat masker u nodig heeft tijdens het werken. De test wordt afgesloten 
met een certificaat dat een jaar geldig is.  

• DAV 1  
Tijdens de cursus leert u wat asbest is en waar het voor gebruikt is. U krijgt een theorie en praktijk training. In 
de praktijk training wordt u geleerd hoe de decontaminiatieprocedure (ontsmetting) uitgevoerd moet worden 
en hoe u de onderdrukmachine in gebruik moet nemen. Ook leert u hoe het asbest verwijderd moet worden en 

hoe het ingepakt dient te worden. U sluit de training af met een theorie en praktijk examen. Dit certificaat is 
zes maanden geldig.  

• Praktijk stage  
Na het behalen van alle bovenstaande certificaten gaat u praktijk/stage lopen (120 pakuren).  Tijdens de 
praktijk stage wordt u begeleid door een mentor en u dient u zes kerntaken af te ronden. 

• DAV 2 
Na het afronden van de praktijk stage kan de DAV 2 training gevolgd worden. Tijdens de training wordt kort 
stil gestaan bij de theorie, met het oog op het examen. Daarnaast wordt er ruimschoots aandacht gegeven 
aan de praktijkonderdelen. U sluit de training af met een theorie en praktijk examen (binnen zes maanden). 
Dit certificaat is drie jaar geldig.  
 
 

Voor wie?  
 
De opleiding Asbestverwijderaar is voor cursisten die geen vooropleiding hebben genoten en zeer gemotiveerd en 
geïnteresseerd zijn in het zorgvuldig asbest verwijderen.  



 
 
 

 

 

 
 
Duur, start en indeling  
 

Elk gewenst moment kan er gestart worden met het traject. Binnen zes maanden bent u volledig opgeleid.  
 
Toelatingseisen  
 

• Goede beheersing van de Nederlandse taal 
• In bezit van een rijbewijs 
• In bezit van een auto is een pré 
• Ervaring met buitenwerk  
• Verantwoordelijke instelling 
• Flexibel 
• Zelfstandig kunnen werken 

 

 
 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 32 -40 uur   

Type overeenkomst Uitzendcontract  

Werkdagen en werktijden  x  Ma   x  Di  x  Wo  x  Do   x  Vr    Za   Zo      

 Overige informatie  

Proefplaatsing Kies een item  Kies een item 

 Overige informatie 

Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Wens Kies een item 

 Overige informatie 

Reiskostenvergoeding? x  Reiskostenvergoeding informatie 

Bereikbaarheid OV  Bereikbaarheid OV informatie 

 

Hoe wil je de kandidaten aangeleverd krijgen? 

Via de mail 
 
  



 
 
 

 

 

 
Heetwerkwacht 

Contactgegevens WSPR 

Naam contactpersoon    

  Datum 10-9-2020 

E-mail Rijnmond@leerwerkloket.nl   

Vacaturenummer 3995119 

Vacaturegegevens 

Werkgever Zpits 

Vacaturetitel Heetwerkwacht  

Aantal arbeidsplaatsen 1 

   

  

Sector 

Omschrijf hier de organisatie en bedrijfsactiviteiten 

Organisatiesector Techniek en Productie   

    

Functieomschrijving 

De heetwerkwacht houdt toezicht op personen die hoog risico werkzaamheden uitvoeren. Je dient maatregelen te 
nemen en instructies op te volgen die zijn voorgeschreven binnen het werkgebied ter voorkoming van brand en 
calamiteiten op plaatsen waar er door werkzaamheden risico’s voor personen en/of installaties kunnen ontstaan. 
Het werkgebied zal bestaan uit installaties waar werkzaamheden worden uitgevoerd maar ook in de directe omgeving. 
In geval van een incident moet correct en adequaat worden gehandeld. Er moet eerste hulp verleend kunnen worden 

en de hulpverlenende diensten moeten worden gealarmeerd. 
 
Voorkomende werkzaamheden: 

• Risico-inventarisatie 

• Toezicht houden op veilig werken bij besloten ruimte 

• Toezicht houden bij werkzaamheden  

• Direct en adequaat handelen bij een incident en dit rapporteren aan de leidinggevende of projectleider 

 
Functie-eisen: 

• VCA basis of VOL 

• Certificaat gasmeten EX-OX-TOX 

• Certificaat buitenwacht 

• Certificaat kleine blusmiddelen 

• Certificaat water en schuimvormende armaturen 

• Rijbewijs B (bezit van eigen vervoer is een pré) 

• Goede communicatieve eigenschappen en representatieve uitstraling 

• Accuraat en stressbestendig 

• Goede beheersing van de Nederlandse taal  

• Een flexibele instelling 

• Geen problemen met op hoogte werken 

• Je hebt affiniteit met of kennis en ervaring van de (petro)chemische industrie 

• Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring 

 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 32 -40 uur   

Type overeenkomst Uitzendcontract  

Werkdagen en werktijden  x  Ma   x  Di  x  Wo  x  Do   x  Vr    Za   Zo      

 Overige informatie  

Proefplaatsing Kies een item  Kies een item 

 Overige informatie 

  



 
 
 

 

 

 

 
Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Wens Kies een item 

 Overige informatie 

Reiskostenvergoeding? x  Reiskostenvergoeding informatie 

Bereikbaarheid OV  Bereikbaarheid OV informatie 

 

Hoe wil je de kandidaten aangeleverd krijgen? 

Via de mail 
 

  



 
 
 

 

 

 
Grondwerker 

Contactgegevens WSPR 

Naam contactpersoon    

  Datum 10-9-2020 

E-mail Rijnmond@leerwerkloket.nl 

 

  

Vacaturenummer 3995119 

Vacaturegegevens 

Werkgever Zpits 

Vacaturetitel Grondwerker  

Aantal arbeidsplaatsen 1 

   

  

Sector 

Omschrijf hier de organisatie en bedrijfsactiviteiten 

Organisatiesector Techniek en Productie   

    

Functieomschrijving 

Ben jij een echte teamspeler en werk jij graag aan zichtbare resultaten binnen projecten? Dan ben jij wellicht de 
grondwerker die wij zoeken! Bekijk hier de hele vacature en solliciteer direct! 
 
Tijdens je werkzaamheden werk je veel samen met je collega grondwerkers en de kraanmachinisten op de projecten. 
Deze projecten kunnen zich begeven in woonwijken, op bedrijventerreinen, in buitengebieden etc. De werkzaamheden 

zijn erg divers en bestaan onder andere uit: 
• Leidingen, kabels, glasvezelnetwerken en rioleringen aanleggen; 

• Assisteren bij het plaatsen van beschoeiingen, taluds, lantaarnpalen en duikers; 

• Het zetten van banden, straatkolken en damwanden; 

• Huisaansluitingen maken; 

• Assisteren van kraanmachinist; 

• Graven en dichten van sleuven; 

• Herstelwerkzaamheden aan bestrating. 

 Kwalificaties: 
• Doordat jij recentelijk nog als grondwerker hebt gewerkt, weet jij waar je over praat 

• Bij voorkeur beschik jij over een VCA- of grondwerk gerelateerd certificaat 

• Jij hebt jouw rijbewijs B (rijbewijs BE is een pré) 

• Werken in teamverband is jouw tweede natuur 

 Competenties: 
• Technische achtergrond / affiniteit 

• Goede communicatieve vaardigheden 

• Beheerst de Nederlandse taal en eventueel de Engelse taal 

• Rijbewijs B + eigen vervoer (pré) 

• Je bent collegiaal 

• Flexibele instelling tegenover wisselende werktijden (avonden/weekenden/nachten) 

Wij bieden: 
• Een leuke baan bij een van onze gerenommeerde opdrachtgevers 

• Een meer dan marktconform salaris 

• Kans op een vaste baan 

• Opleidings- en doorgroeimogelijkheden 

 
 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 32 -40 uur   

Type overeenkomst Uitzendcontract  



 
 
 

 

 

 
Werkdagen en werktijden  x  Ma   x  Di  x  Wo  x  Do   x  Vr    Za   Zo      

 Overige informatie  

Proefplaatsing Kies een item  Kies een item 

 Overige informatie 

Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Wens Kies een item 

 Overige informatie 

Reiskostenvergoeding? x  Reiskostenvergoeding informatie 

Bereikbaarheid OV  Bereikbaarheid OV informatie 

 

Hoe wil je de kandidaten aangeleverd krijgen? 

Via de mail 
 

 

 
 
  



 
 
 

 

 

 
Storingstechnicus 
Contactgegevens WSPR 

Naam contactpersoon    

  Datum 10-9-2020 

E-mail Rijnmond@leerwerkloket.nl 

 

  

Vacaturenummer 3995119 

Vacaturegegevens 

Werkgever Zpits 

Vacaturetitel Storingstechnicus  

Aantal arbeidsplaatsen 1 

   

  

Sector 

Omschrijf hier de organisatie en bedrijfsactiviteiten 

Organisatiesector Techniek en Productie   

    

Functieomschrijving 

Functie-inhoud 
• Stelt diagnoses ten aanzien van storingsoorzaken, verhelpt storingen zelfstandig en rapporteert de 

bevindingen. 
• Stemt frequent af met de servicedesk. 
• Signaleert mogelijke opdrachten vanuit de storingen. 

• Controleert installaties op gebreken of dreigende defecten.  
• Oefent toezicht uit en geeft vakinhoudelijke aanwijzingen aan medewerkers en derden.  
• Neemt deel aan de consignatiediensten.  
• Verzorgt zelfstandig schriftelijke rapportage over de uitgevoerde storingen en voert andere 

benodigde administratie. 
• Adviseert de klant over uiteenlopende technische aspecten.  

 
Wat bieden wij? 

• Een aantrekkelijke baan, met een mooi salaris  

• Een prettige werksfeer  
 

Functie-eisen 
• Afgeronde MBO opleiding minimaal niveau 4 bij voorkeur richting installatietechniek, werktuigbouw 

of elektrotechniek 

• 10 jaar werkervaring in technisch beheer 

• Specialistische kennis en ervaring binnen vakgebied 

• Rijbewijs B 

• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift 

• Communicatief sterk 

• Representatief voorkomen 

• Service en klantgericht 

• Positief ingesteld 

• Teamspeler 
 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 32 -40 uur   

Type overeenkomst Uitzendcontract  

Werkdagen en werktijden  x  Ma   x  Di  x  Wo  x  Do   x  Vr    Za   Zo      

 Overige informatie  

Proefplaatsing Kies een item  Kies een item 

 Overige informatie 

  



 
 
 

 

 

 

Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Wens Kies een item 

 Overige informatie 

Reiskostenvergoeding? x  Reiskostenvergoeding informatie 

Bereikbaarheid OV  Bereikbaarheid OV informatie 

 

Hoe wil je de kandidaten aangeleverd krijgen? 

Via de mail 
 

 

  
  



 
 
 

 

 

 
Rioleur 

Contactgegevens WSPR 

Naam contactpersoon    

  Datum 10-9-2020 

E-mail Rijnmond@leerwerkloket.nl 

 

  

Vacaturenummer 3995119 

Vacaturegegevens 

Werkgever Zpits 

Vacaturetitel Rioleur  

Aantal arbeidsplaatsen 1 

   

  

Sector 

Omschrijf hier de organisatie en bedrijfsactiviteiten 

Organisatiesector Techniek en Productie   

    

Functieomschrijving 

We zoeken aanpakkers die voor onze opdrachtgevers aan de slag willen. Als rioleur ben je werkzaam in de aanleg en 
onderhoud van de huis- en kolkaansluitingen, het verhelpen van storingen, het onderhoud vrij verval riolering en de 
aanleg en onderhoud van persriolering en gemalen. Je bent flexibel, want je bent op veel verschillende locaties 
werkzaam.  
Soms werk je zelfstandig, maar over het algemeen werk je in een team. Het is dus belangrijk dat je goed kunt 

samenwerken. 

 
Functie-inhoud 

- Inmeten, graven en hoogtes uitzetten 

- Plaatsen van kolken en damwanden 

- Stellen en opmetselen van putten 

- Leggen van (hoofd) rioolbuizen 

- Uitvoeren van eenvoudige reparaties aan rioolbuizen 

- Assisteren bij de rupskraan of mobiele kraan 

 
Wat bieden wij 

- Een gevarieerde baan op verschillende locaties in regio Rijnmond 

- Salaris aansluitend op werkervaring en opleiding 

- Leuk team collega’s 

 
Functie-eisen  

- Ruime ervaring als rioleur of grondwerker    

- Positieve werkhouding 

- Collegiaal 

- Doorzettingsvermogen 

- In bezit van VCA certificaat (of bereid dit te halen) en rijbewijs B 

- In staat om in teamverband, maar ook zelfstandig te werken 

 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 32 -40 uur   

Type overeenkomst Uitzendcontract  

Werkdagen en werktijden  x  Ma   x  Di  x  Wo  x  Do   x  Vr    Za   Zo      

 Overige informatie  

Proefplaatsing Kies een item  Kies een item 

 Overige informatie 

  



 
 
 

 

 

 

Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Wens Kies een item 

 Overige informatie 

Reiskostenvergoeding? x  Reiskostenvergoeding informatie 

Bereikbaarheid OV  Bereikbaarheid OV informatie 

 

Hoe wil je de kandidaten aangeleverd krijgen? 

Via de mail 
 
  



 
 
 

 

 

 
Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA) 

Contactgegevens WSPR 

Naam contactpersoon Naam contactpersoon   

  Datum 10-9-2020 

E-mail Rijnmond@leerwerkloket.nl   

Vacaturenummer 3995119 

Vacaturegegevens 

Werkgever Zpits 

Vacaturetitel Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA) 

Aantal arbeidsplaatsen 1 

   

  

Sector 

Omschrijf hier de organisatie en bedrijfsactiviteiten 

Organisatiesector Techniek en Productie   

    

Functieomschrijving 

Het verwijderen van asbest is specialistisch werk en leidinggevenden die asbestverwijderingen uitvoeren dienen 
lichamelijk in orde te zijn en in het bezit te zijn van het certificaat Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering 
(DTA). Na het volgen van de cursus en het behalen van het DTA-certificaat kan de cursist conform de SC-530 
zelfstandig asbestverwijdering uitvoeren en leidinggeven aan een team Deskundig Asbest Verwijderaars (DAV).  
 

Voor wie? 
 
De opleiding Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering is voor leidinggevenden die al enige ervaring hebben in de 
asbest als DAV-er en voor bedrijven verantwoordelijk zijn voor de asbestsaneringen.   
 
Beroep 
  
Als Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering ben je verantwoordelijk om met je team de nodige maatregelen te 
treffen om asbestverwijdering veilig en volgens de strenge wet- en regelgeving uit te voeren. Daarnaast communiceer 
en adviseer je opdrachtgevers, bewaakt de voortgang van projecten en rapporteert de resultaten.  
 
Duur, start en indeling 

 
Start van de 5-daagse DTA cursus (exclusief examendag) is in overleg te bepalen. Voor cursisten zonder asbestkennis 
en ervaring is het aan te raden een 2-daagse voorbereidingscursus DAV te volgen en eerst ervaring op te doen in de 
praktijk. Er is veel tijd ingeruimd voor nabootsing van praktijksituaties om cursisten te trainen in het veilig verwijderen 
van asbest. De volgende onderwerpen komen o.a. in deze cursus aan de orde:  

• Deskundig leidinggeven tijdens asbestsaneringen 
• Wetgeving rondom asbest 
• Het beperken van risico’s voor mens en milieu tijdens asbestsaneringen 
• Communicatie en rapportage 

 
In de cursus VCA-VOL besteedt u twee dagen aandacht aan de theorie over de veiligheidsregels bestemd voor 

leidinggevenden. Aan de orde komen onder meer de volgende onderwerpen:  
• werken in besloten ruimte 
• omgaan met gevaarlijke stoffen, brand en explosie  
• veilig werken met gereedschap   
• persoonlijke beschermingsmiddelen  

 
Toelatingseisen 
 
 
 
Voor deze opleiding dienen cursisten te beschikken over een MBO diploma of gelijkwaardig. Omdat het hier gaat om 
een actieve buitendienstfunctie is het hebben van een rijbewijs een vereiste. Tevens dient de cursist kennis te hebben 

van de Nederlandse taal in woord en geschrift en nauwgezet en projectmatig kunnen werken. Ten slotte dient de 
cursist bij voorkeur te beschikken over relevante praktijkervaring.   

 
 



 
 
 

 

 

 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 32 -40 uur   

Type overeenkomst Uitzendcontract  

Werkdagen en werktijden  x  Ma   x  Di  x  Wo  x  Do   x  Vr    Za   Zo      

 Overige informatie  

Proefplaatsing Kies een item  Kies een item 

 Overige informatie 

Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Wens Kies een item 

 Overige informatie 

Reiskostenvergoeding? x  Reiskostenvergoeding informatie 

Bereikbaarheid OV  Bereikbaarheid OV informatie 

 

Hoe wil je de kandidaten aangeleverd krijgen? 

Via de mail 
 
  



 
 
 

 

 

 
Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA) 

Contactgegevens WSPR 

Naam contactpersoon Naam contactpersoon   

  Datum 10-9-2020 

E-mail Rijnmond@leerwerkloket.nl   

Vacaturenummer 3995119 

Vacaturegegevens 

Werkgever Zpits 

Vacaturetitel Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA) 

Aantal arbeidsplaatsen 1 

   

  

Sector 

Omschrijf hier de organisatie en bedrijfsactiviteiten 

Organisatiesector Techniek en Productie   

    

Functieomschrijving 

Het verwijderen van asbest is specialistisch werk en leidinggevenden die asbestverwijderingen uitvoeren dienen 
lichamelijk in orde te zijn en in het bezit te zijn van het certificaat Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering 
(DTA). Na het volgen van de cursus en het behalen van het DTA-certificaat kan de cursist conform de SC-530 
zelfstandig asbestverwijdering uitvoeren en leidinggeven aan een team Deskundig Asbest Verwijderaars (DAV).  
 

Voor wie? 
 
De opleiding Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering is voor leidinggevenden die al enige ervaring hebben in de 
asbest als DAV-er en voor bedrijven verantwoordelijk zijn voor de asbestsaneringen.   
 
Beroep 
  
Als Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering ben je verantwoordelijk om met je team de nodige maatregelen te 
treffen om asbestverwijdering veilig en volgens de strenge wet- en regelgeving uit te voeren. Daarnaast communiceer 
en adviseer je opdrachtgevers, bewaakt de voortgang van projecten en rapporteert de resultaten.  
 
Duur, start en indeling 

 
Start van de 5-daagse DTA cursus (exclusief examendag) is in overleg te bepalen. Voor cursisten zonder asbestkennis 
en ervaring is het aan te raden een 2-daagse voorbereidingscursus DAV te volgen en eerst ervaring op te doen in de 
praktijk. Er is veel tijd ingeruimd voor nabootsing van praktijksituaties om cursisten te trainen in het veilig verwijderen 
van asbest. De volgende onderwerpen komen o.a. in deze cursus aan de orde:  

• Deskundig leidinggeven tijdens asbestsaneringen 
• Wetgeving rondom asbest 
• Het beperken van risico’s voor mens en milieu tijdens asbestsaneringen 
• Communicatie en rapportage 

 
In de cursus VCA-VOL besteedt u twee dagen aandacht aan de theorie over de veiligheidsregels bestemd voor 

leidinggevenden. Aan de orde komen onder meer de volgende onderwerpen:  
• werken in besloten ruimte 
• omgaan met gevaarlijke stoffen, brand en explosie  
• veilig werken met gereedschap   
• persoonlijke beschermingsmiddelen  

 
Toelatingseisen 
 
 
 
Voor deze opleiding dienen cursisten te beschikken over een MBO diploma of gelijkwaardig. Omdat het hier gaat om 
een actieve buitendienstfunctie is het hebben van een rijbewijs een vereiste. Tevens dient de cursist kennis te hebben 

van de Nederlandse taal in woord en geschrift en nauwgezet en projectmatig kunnen werken. Ten slotte dient de 
cursist bij voorkeur te beschikken over relevante praktijkervaring.   

 
 



 
 
 

 

 

 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 32 -40 uur   

Type overeenkomst Uitzendcontract  

Werkdagen en werktijden  x  Ma   x  Di  x  Wo  x  Do   x  Vr    Za   Zo      

 Overige informatie  

Proefplaatsing Kies een item  Kies een item 

 Overige informatie 

Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Wens Kies een item 

 Overige informatie 

Reiskostenvergoeding? x  Reiskostenvergoeding informatie 

Bereikbaarheid OV  Bereikbaarheid OV informatie 

 

Hoe wil je de kandidaten aangeleverd krijgen? 

Via de mail 
 
  



 
 
 

 

 

 
Meewerkend voorman isolatie 

Contactgegevens WSPR 

Naam contactpersoon Naam contactpersoon   

  Datum 10-9-2020 

E-mail Rijnmond@leerwerkloket.nl   

Vacaturenummer 3995119 

Vacaturegegevens 

Werkgever Zpits 

Vacaturetitel Meewerkend voorman isolatie  

Aantal arbeidsplaatsen 1 

   

  

Sector 

Omschrijf hier de organisatie en bedrijfsactiviteiten 

Organisatiesector Techniek en Productie   

    

Functieomschrijving 

Voor een van onze opdrachtgevers zijn wij op zoek naar een meewerkend voorman isolatie.  

Is leidinggeven je tweede natuur? Ben je communicatief vaardig en praktisch ingesteld en wil jij werken in de wereld 
van superjacht en scheepsbouw voor een van de grootste isolatiebedrijven van Nederland? Als (meewerkend) voorman 
Isolatie geef je leiding aan een grotere groep isolatie monteurs maar werk je ook actief mee in de uitvoering. 

 

Functie-inhoud 
 

• Controle van opdrachten, instructies en planning op volledigheid, juistheid en duidelijkheid. 

• Werkverdeling over de monteurs en het geven van werkinstructies over de uit te voeren werkzaamheden. 

• De voorraad van materialen. 

• Het bijhouden van een correcte en tijdige projectadministratie. 

• Signaleert en rapporteert eventuele meer- en minderwerk. 

• Verantwoordelijk voor aanwezigheid, gebruik en onderhoud PBM’s. 
 
Functie-eisen 
 

• Minimaal twee  jaar aantoonbare relevante werkervaring als leidinggevende. 

• Vakbekwaamheid isolatie (certificaat van vakopleidingen) of gelijkwaardig door ervaring. 

• Je hebt een VCA-vol certificaat en vak gerelateerde cursussen. 

• Communicatieve vaardigheden met goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. 

• Nauwkeurig, stressbestendig, flexibel, geen 9-5 mentaliteit. 
 
 

 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 32 -40 uur   

Type overeenkomst Uitzendcontract  

Werkdagen en werktijden  x  Ma   x  Di  x  Wo  x  Do   x  Vr    Za   Zo      

 Overige informatie  

Proefplaatsing Kies een item  Kies een item 

 Overige informatie 

Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Wens Kies een item 

 Overige informatie 

Reiskostenvergoeding? x  Reiskostenvergoeding informatie 

Bereikbaarheid OV  Bereikbaarheid OV informatie 



 
 
 

 

 

 

 

Hoe wil je de kandidaten aangeleverd krijgen? 

Via de mail 
 
 

  



 
 
 

 

 

 
Leerling Monteur E/W 

Contactgegevens WSPR 

Naam contactpersoon Naam contactpersoon   

  Datum 6-10-2020 

E-mail Rijnmond@leerwerkloket.nl   

Vacaturenummer 203520 

Vacaturegegevens 

Werkgever Hoppenbrouwers Techniek 

Vacaturetitel Leerling Monteur E/W  

Aantal arbeidsplaatsen 2 

   

  

Sector 

Aan de slag bij de Beste Werkgever 

Werken bij een bedrijf met bijna duizend collega’s, verschillende locaties, uiteenlopende technische disciplines en 

bijzondere projecten verspreid over het land. Dat is werken bij Hoppenbrouwers. Toch voelt het kleinschalig aan. Je 

werkt in een hecht team, met open collega’s die je snel goed leert kennen. En met wie je – als je wilt – ook buiten het 

werk genoeg kunt beleven.  
Organisatiesector Techniek en Productie   

    

Functieomschrijving 

Online leren & werken BIJ event. 

Dit gaat plaats vinden op maandag 2 november van 16-00 – 19:00 uur. 
 
MAANDAG 2 NOVEMBER 
START 16:00 & 19:00 UUR 
Ontdek meer over onze bbl, stage, 

trainee, duaal en startersbaan 
mogelijkheden 
Online kennismaken met onze collega’s 
Verdieping vakkennis 
 

Meld je aan op 
event.hoppenbrouwerstechniek.nl 

 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 40 uur 

Type overeenkomst Type overeenkomst 

Werkdagen en werktijden   Ma    Di    Wo    Do    Vr    Za    Zo      

 Overige informatie  

Proefplaatsing Kies een item  Kies een item 

 Overige informatie 

  



 
 
 

 

 

 

Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Kies een item Kies een item 

 Overige informatie 

Reiskostenvergoeding?  Reiskostenvergoeding informatie 

Bereikbaarheid OV  Bereikbaarheid OV informatie 

 

Hoe wil je de kandidaten aangeleverd krijgen? 

Meld je aan op 

 
event.hoppenbrouwerstechniek.nl 

 
  



 
 
 

 

 

 
Tankcontainer monteur 

Contactgegevens WSPR 

Naam contactpersoon    

  Datum 7-10-2020 

E-mail Rijnmond@leerwerkloket.nl   

Vacaturenummer 2963320 

Vacaturegegevens 

Werkgever Aspenal B.V. 

Vacaturetitel Tankcontainermonteur 

Aantal arbeidsplaatsen 3 

   

  

Sector 

Aspenal BV is gespecialiseerd in tankcontainer modificaties, reparaties en reiniging van tankcontainers. Aspenal BV 

onderscheidt zich door zijn onafhankelijkheid. We reinigen en herstellen puur voor onze klanten en we hebben geen 

betrokkenheid bij de werking van tankcontainers onszelf. 

Organisatiesector Techniek en Productie   

    

Functieomschrijving 

Controleren en repareren van tank containers conform instructies. 

 

 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 40 uur 

Type overeenkomst Kan een vaste baan worden  

Werkdagen en werktijden   Ma    Di    Wo    Do    Vr    Za    Zo      

 Overige informatie  

Proefplaatsing Kies een item  Kies een item 

 Overige informatie 

  



 
 
 

 

 

 

Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Eis B (B, BE of B+) 

 Overige informatie 

Reiskostenvergoeding?  Reiskostenvergoeding informatie 

Bereikbaarheid OV  Bereikbaarheid OV informatie 

 

Hoe wil je de kandidaten aangeleverd krijgen? 

CV via e-mail : Rijnmond@leerwerkloket.nl 

 
 
  



 
 
 

 

 

 
Junior Technisch Medewerker 

Contactgegevens WSPR 

Naam contactpersoon Naam contactpersoon   

  Datum 16-11-2020 

E-mail Rijnmond@leerwerkloket.nl   

Vacaturenummer 3707720 

Vacaturegegevens 

Werkgever Emficon 

Vacaturetitel Junior Technisch Medewerker 

Aantal arbeidsplaatsen 1 

Werklocatie Door heel Nederland  

  

Sector 

Emficon is de specialist in Nederland en andere Europese landen op het gebied van uitlaatgas nabehandeling van 

dieselmotoren. 

Organisatiesector Techniek en Productie   

    

Functieomschrijving 

Werkgever:  

Dit vakkundige en servicegerichte bedrijf heeft een jarenlange ervaring in het produceren, monteren en onderhouden 

van uitlaatgas nabehandeling systemen en zou graag haar team uitbreiden met een Junior Algemeen Technisch 

Medewerker die leergierig is, netjes werkt en over technisch inzicht beschikt. 

 

Emficon zoekt een gedreven en klantgerichte persoonlijkheid die communicatief vaardig is, daarnaast ben je goed in 

staat om te luisteren naar de wensen van de klanten en de aanwijzingen van je collega's. Het is een veelzijdige baan 

binnen in een hecht team. Beschik je over een afgeronde (technische) opleiding en heb je affiniteit met techniek? Sta 

je sterk in je schoenen en heb je een hoog verantwoordelijkheidsgevoel? Ben je communicatief vaardig en heb je een 

goede beheersing van de Nederlandse taal? Ben je fit en positief ingesteld? Dan zijn we op zoek naar jou! 

 

Taken & verantwoordelijkheden 

-Bereidt het lokaliseren van storingen voor, onder supervisie / met begeleiding van een collega; 

-Lokaliseert en analyseert, onder supervisie / met begeleiding van een collega, storingen; 

-Bereidt inspectie van apparatuur, installaties en systemen voor, onder supervisie / met begeleiding van een collega ; 

-Voert, onder supervisie / met begeleiding van een collega, metingen en testen uit aan apparatuur, installaties en 

systemen; 

-Controleert en test uitgevoerde werkzaamheden, onder supervisie / met begeleiding van een collega, aan apparatuur, 

installaties en systemen; 

-Levert, onder supervisie / met begeleiding van een collega, apparatuur, installaties en systemen op; 

-Het verkrijgen van kennis en kunde binnen je eigen vakgebied; 

-Het naleven van procedures en richtlijnen. 

 

Functie eisen 

-Minimaal VMBO denk- en werkniveau; 

-Affiniteit met de techniek; 

-Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit; 

-Je luistert, vraagt door, denkt en handelt te allen tijde vanuit het bedrijfsbelang; 

-Je bent leergierig, proactief, resultaat- en klantgericht; 

-Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden. 

 

Aanbod 

Een uitdagende en veelzijdige functie met veel verantwoordelijkheid in een servicegerichte kleine organisatie. Een 

team met enthousiaste en gedreven collega’s in een no-nonsense werkomgeving. Naast interne trainingen zal je, waar 

nodig, ook externe trainingen mogen volgen. Emficon biedt een boeiende functie aan, voorzien van goede primaire en 

secundaire voorwaarden 

 



 
 
 

 

 

 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 38 uur 

Type overeenkomst Tijdelijk/vast 

Werkdagen en werktijden   Ma    Di    Wo    Do    Vr    Za    Zo      

 Werktijden: 08.00-16.00 uur (let op: dit is een richtlijn)   

Proefplaatsing Kies een item  Kies een item 

 Overige informatie 

Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Eis B (B, BE of B+) 

 Eigen vervoer pré 

Reiskostenvergoeding?  Reiskostenvergoeding informatie 

Bereikbaarheid OV  Bereikbaarheid OV informatie 

 

Hoe wil je de kandidaten aangeleverd krijgen? 

Graag een up-to-date cv met korte profielbeschrijving mailen naar Rijnmond@leerwerkloket.nl 

 
 
  



 
 
 

 

 

 
Leerling monteur ontstopping 

Contactgegevens WSPR 

Naam contactpersoon  Ingevuld door Amit 

Functie contactpersoon  Datum 16-11-2020 

E-mail Rijnmond@leerwerkloket.nl 

 

Vacaturenummer 3179220 

WBS code 9955319 

Vacaturegegevens 

Werkgever TOS Erkend Loodgietersbedrijf B.V. 

Vacaturetitel Leerling monteur ontstopping 

Jobcoaching Kies een item 

Aantal arbeidsplaatsen 3 

Adres en postcode Adres: Baarsweg 124, Hoogvliet Postcode: 3192VR 

Doelgroep vacature Vink aan welke doelgroep voorgesteld mag worden op deze vacature: 

 Wajong  

 SW 

 Nieuwe Instroom P-Wet MET indicatie Banenafspraak 

 Praktijkroute 

 WIA/WAO (LET OP: vallen niet onder de Wet Banenafspraak) 

Omschrijving van de organisatie en de activiteiten 

Omschrijf hier de organisatie en bedrijfsactiviteiten 

 

Organisatiesector Techniek en Productie Begeleiding Collega's 

Omvang organisatie 10-50 medewerkers Aansturing Begeleider 

Omvang afdeling 5-15 medewerkers Organisatiewebsite http://www.tostotaal.nl/ 

Werkomgeving Buitenomgeving 

Functieomschrijving 

Omschrijf hier de functie 

 

Harde criteria Gemotiveerd zijn en niet bang zijn voor “vieze handen” 

Werk- en denkniveau VMBO  Overige informatie  
 
 

 
 

Competenties Interesse tonen Discipline tonen Werken conform 

veiligheidsvoorschriften 

Goed zorgdragen voor 

materialen en middelen 

Een positieve kijk houden Instructie opvolgen 

 

 

 

 

Functie affiniteiten Buiten Gereedschap Fysiek gemiddeld zwaar 

werk 

Duidelijk afgeronde 

klussen/taken 

Harde geluiden Kies een item 

 
 

 
 

Overige competenties Overige competenties 

Overige functie affiniteiten Overige functie affiniteiten 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 40 uur 

Type overeenkomst Tijdelijk 

Werkdagen en werktijden   Ma    Di    Wo    Do    Vr    Za    Zo     van: 08.00 tot: 17.00 

 Storingsdiensten, 1 x per maand ben je oproepbaar in het weekend  

Proefplaatsing Ja  2 maanden 

 Overige informatie 

  



 
 
 

 

 

 

Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Wens B (B, BE of B+) 

 Je krijgt, wanneer je volledig bent ingewerkt ook een eigen bus 

Reiskostenvergoeding?  Reiskostenvergoeding informatie 

Bereikbaarheid OV  Bereikbaarheid OV informatie 

Bijzonderheden (extra beschrijving) 

Het uitvoeren van alle voorkomende onderhouds- en reparatiewerkzaamheden tbv rioolsystemen. 

Het bedrijf biedt een interne opleiding, een zelfstandige en afwisselende baan, doorgroeimogelijkheden. 

 

Competenties: Gemotiveerd, geen 9-5 mentaliteit (een klus moet gewoon worden afgemaakt, ook na 17 uur), flexibel, 

een klein beetje technisch aangelegd. Maar iemand die dit vak wil leren is welkom! 

 

Vervoer: nvt, (worden in de eerste instantie opgehaald) 

 

Werktijden:  8-17 uur maar dit is flexibel, overwerk komt regelmatig voor. 

Werkdagen: maandag t/m vrijdag 

 

Ploegendiensten: nee, maar wel storingsdiensten, 1 x per maand ben je oproepbaar in het weekend. 

 

Functie-eisen: vanaf 18 jaar, het liefst in bezit van rijbewijs B, bezit van VCA, bereid tot het draaien van 

storingsdiensten, woonachtig regio groot Rijnmond, geen 9-5 mentaliteit!!! 

 

Taalvaardigheid: redelijke kennis van de Nederlandse taal 

 

Vereiste certificaten: VCA 

 

 

  



 
 
 

 

 

 
Rioolmonteur (opleiding) 

Contactgegevens WSPR 

Naam contactpersoon    

  Datum 8-12-2020 

E-mail Rijnmond@leerwerkloket.nl   

Vacaturenummer 3877220 

Vacaturegegevens 

Werkgever Opleidingstraject  

Vacaturetitel 

Opleiding tot Rioolmonteur  

Aantal arbeidsplaatsen 5 

   

  

Sector  

Omschrijf hier de organisatie en bedrijfsactiviteiten 

Organisatiesector Techniek en Productie   

    

Functieomschrijving 

Werk je graag met je handen en ben je niet bang voor buiten werk! Pak dan nu je kans en start met een geheel nieuw 

opleidingstraject! Je leert met nagebouwde riool situaties alle facetten om als basis monteur aan de slag te gaan. Daarnaast 

ga je vrij snel stage lopen. 

 

Geen specifieke vooropleiding nodig - praktisch ingesteld en een flexibele houding - affiniteit met techniek, maar je hoeft geen 

technisch wonder te zijn, de in en out’s van het vak leer je. --niet bang zijn om een gesprek aan te gaan, want voor deze baan 

heb je rechtstreeks contact met de klant. 

 

Een opleidingstraject van 14 weken (scholing en stage met behoud van uitkering). 10 Weken praktijkles in BoZ en vanaf week 

5 stage lopen bij een rioolbedrijf in jouw regio. Daarna een baan in een gezond en groeiend bedrijf. 

 

 

 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 40 uur 

Type overeenkomst Tijdelijk/vast  

Werkdagen en werktijden   Ma    Di    Wo    Do    Vr    Za    Zo      

 Overige informatie  

Proefplaatsing Kies een item  Kies een item 

 Overige informatie 

Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Eis B (B, BE of B+) 

 Overige informatie 

Reiskostenvergoeding?  Reiskostenvergoeding informatie 

Bereikbaarheid OV  Bereikbaarheid OV informatie 

 

Hoe wil je de kandidaten aangeleverd krijgen? 

CV  
 

  



 
 
 

 

 

 
Schilder 

WSPR 

Naam contactpersoon 
 

  

  Datum 29-1-2021 

E-mail Rijnmond@leerwerkloket.nl    

Vacaturenummer 401021 

Vacaturegegevens 

Werkgever Carrera Recruitment B.V. 

Vacaturetitel Schilder 

Aantal arbeidsplaatsen 1 

   

  

Sector 

Omschrijf hier de organisatie en bedrijfsactiviteiten 

 

Organisatiesector 

Techniek en Productie   

    

Functieomschrijving 

 
Vacature schilder 

37,5 uur per week  

Werklocatie: regio Rotterdam  

Voor onze opdrachtgever in Rotterdam zijn wij per direct op zoek naar een ervaren schilder. Bent u de persoon 

die wij zoeken? En heeft u interesse? Lees dan snel verder!  

Yes! Eindelijk is het zover! Het mooie Herenhuis in Rotterdam Kralingen moet gedaan worden. U als echte vakman heeft hier 
naar uit gekeken. Mooie houten schuiframen met stopverf, grote paneeldeuren die met de kwast gedaan mogen worden en de 
oudhollandse kleuren van de Evert de Koning Waaier die nog even goed uitgezocht moeten worden. Hier mag u, als echte 
vakspecialist, een stukje kwaliteit neerzetten. Als het houtwerk weer glimt zoals nooit tevoren en u later langs dat huis fietst, 
loopt of rijdt, kijkt stiekem hoe het er verf technisch bij staat en denkt u met trots terug aan de tijd dat u het huis aan het 
schilderen was. 

Dienstverband/Industrie 

Een klein, Rotterdams en écht schildersbedrijf met zijn wortels in het particuliere segment. Geen groot onderhoudsprojecten, 
geen nieuwbouw, geen grote VvE complexen maar statige panden, herenhuizen en villa’s die, in de zomermaanden buiten en 
wintermaanden binnen, voor het onderhoud aan de beurt zijn. Een eigenaar die gewoon elke dag meewerkt en niet meer 
vraagt als inzet, loyaliteit en kwaliteit. Het binnenhalen van werk wordt gedaan en het enige wat u hoeft te doen is zorgen dat 
de panden weer stralen als nooit te voren en de klant tevreden is en geen omkijken hoeft te hebben naar het schilderwerk. 

Uw dag  
Uw dag als schilder bij dit bedrijf begint omstreeks 08:30 uur. Soms iets later, het is maar net wat de klant wil. Als echte 
schilder hoef ik u niet uit te leggen wat te doen op een dag, dat ziet u zelf wel. U heeft meestal geen bestek, 
prestatiekeurmerk of projectmap. U heeft gewoon een prachtig pand die weer netjes in de verf moet komen te staan en waar 
de komende jaren geen omkijken meer naar is.  

Functie eisen 

U bent natuurlijk een ervaren schilder die weet wat hoogwaardig particulier schilderwerk is en hoe dit moet worden 
uitgevoerd. Niet rommelen, niet poetsen, geen half werk. U bent een echte ambachtelijke schilder met liefde voor uw vak. U 
heeft een representatief voorkomen, beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en bent uiteraard klant- en 
servicegericht. U pakt graag het werk aan, u heeft inzicht en weet prioriteiten te stellen in uw werk. Uiteraard bent u een 
leuke collega die goed samen kan werken maar het ook niet erg vindt om alleen aan de slag te gaan. 

Bent u geïnteresseerd in deze vacature? Mail dan uw cv en korte motivatie naar Rijnmond@leerwerkloket.nl 

 



 
 
 

 

 

 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 37,5 uur per week 

Type overeenkomst Type overeenkomst 

Werkdagen en werktijden   Ma    Di    Wo    Do    Vr    Za    Zo      

 Overige informatie  

Proefplaatsing 
 

Kies een item 

 .  

 

Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Niet benodigd Kies een item 

 Overige informatie 

Reiskostenvergoeding?  Reiskostenvergoeding informatie 

Bereikbaarheid OV  Bereikbaarheid OV informatie 

 

Hoe wil je de kandidaten aangeleverd krijgen? 

Per mail op Rijnmond@leerwerkloket.nl 

 
 
 
 
   



 
 
 

 

 

 
Dakdekker 

 
Contactgegevens WSPR 

Naam contactpersoon Naam contactpersoon   

  Datum 29-1-2021 

E-mail Rijnmond@leerwerkloket.nl    

Vacaturenummer 400421 

Vacaturegegevens 

Werkgever Carrera Recruitment B.V. 

Vacaturetitel Dakdekker 

Aantal arbeidsplaatsen 1 

   

  

Sector 

Omschrijf hier de organisatie en bedrijfsactiviteiten 

 

Organisatiesector 

Techniek en Productie   

    

Functieomschrijving 

 
Vacature dakdekker  

40 uur per week  

Werklocatie: regio Rotterdam  

Voor onze opdrachtgever in Rotterdam zijn wij per direct op zoek naar een ervaren dakdekker. Bent u een zelfstandige, 
hardwerkende dakdekker die met vrijheid kan omgaan? Wil u voor lange tijd aan de slag bij een modern en professioneel 
familie bedrijf? Lees dan snel verder!  

 
Dit bedrijf is een warm en modern familiebedrijf dat zo’n 30 jaar bestaat. Ze zijn gespecialiseerd in pannendaken, zowel 
nieuwbouw als renovatie en bitumineuze en kunststof dakbedekking systemen. Naast interessante uiteenlopende 
werkzaamheden is het ook een fijne werkgever met goede voorwaarden zoals betaling volgens CAO, een bus en een telefoon 
van de zaak. Naast werken is ontspannen ook belangrijk en daarom zijn er regelmatig leuke bedrijfsuitjes. Voor 
goed materiaal en gereedschap wordt gezorgd. ‘goed gereedschap is tenslotte het halve werk’.   
 

Uw dag  
Uw werkzaamheden zijn heel divers. Natuurlijk legt u dakbedekking op daken van huizen en gebouwen, u monteert panlatten 
en legt pannen. U werkt alles waterdicht af. Ook legt u dakgoten en regenwaterafvoeren aan. Daarnaast voert u reparaties uit 
en spoort u lekkages op. Uw werkweek is 40 uur per week. 
 
Functie eisen 
Voor deze functie is het belangrijk dat u zelfstandig kunt werken en betrouwbaar bent. U krijgt veel vrijheid en er wordt van 
uw verwacht dat u daar goed mee om weet te gaan. Omdat het om zo’n zelfstandige functie gaat is ervaring in het werk een 
must. Om alles compleet te maken bent u ook in bezit van uw VCA certificaat en het C1 certificaat. U bent het visitekaartje 
van het bedrijf en u straalt dat uit door een nette communicatie met de klant en een verzorgd uiterlijk. Als u in de buurt van 
een collega woont hoeft u niet perse in bezit te zijn van een rijbewijs omdat u opgehaald kan worden.  

 

Bent u geïnteresseerd in deze vacature? Mail dan uw cv en korte motivatie naar: Rijnmond@leerwerkloket.nl 

 
 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 40 uur per week  

Type overeenkomst Type overeenkomst 

Werkdagen en werktijden   Ma    Di    Wo    Do    Vr    Za    Zo      

 Overige informatie  

Proefplaatsing 
 

Kies een item 

 .  

 

Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Wens B (B, BE of B+) 

 Rijbewijs is niet noodzakelijk als je in de buurt woont van een collega omdat je 
opgehaald kan worden  

Reiskostenvergoeding?  Reiskostenvergoeding informatie 

Bereikbaarheid OV  Bereikbaarheid OV informatie 

 

Hoe wil je de kandidaten aangeleverd krijgen? 

Per mail op Rijnmond@leerwerkloket.nl 

   
 

  



 
 
 

 

 

 

Sector Transport en Logistiek 
 
Heftruck of terminaltrekker 

Contactgegevens WSPR 

Naam contactpersoon Naam contactpersoon   

  Datum 26-3-2020 

E-mail Rijnmond@leerwerkloket.nl   

Vacaturenummer 747820 

Vacaturegegevens 

Werkgever Port People  

Vacaturetitel Heftruck of Terminaltrekker in flexibele pool.  

Aantal arbeidsplaatsen 2 

Sector 

Port People is een uitzender in de Botlek, Waalhaven en mbt haven gerelateerde functies.  

Organisatiesector Haven, Transport en Logistiek   

    

Functieomschrijving 

Voor verschillende opdrachtgevers hebben wij een flexibele pool gecreëerd met kandidaten die ervaring hebben op de 

heftruck en/of terminaltrekker. Of je nou net je certificaat hebt behaald of al jarenlang ervaring hebt opgedaan, wij zijn 

op zoek naar de kandidaten die een goed ruimtelijk inzicht hebben en hun rijkunsten voor deze opdrachtgevers in 

willen zetten. 

 

Je zal niet op één locatie werkzaam zijn, maar je zult ingezet worden bij verschillende opdrachtgevers. Zo ben je dus 

niet elke dag hetzelfde kunstje aan het vertonen, maar zal je dagelijks scherp moeten zijn. Zo zal je de ene keer 

containers van A naar B vervoeren en de volgende dag kan je zomaar met aardappelen onderweg zijn. 

 

Functie eisen: 

* kandidaat heeft een goed ruimtelijk inzicht. 

* In het bezit is van een heftruck certificaat en/of Terminal trekker certificaat of deze graag wilt behalen 

* kandidaat is fexibel en staat ook open voor ad-hoc aanvragen 

* kandidaat is in bezit van een rijbewijs en eigen vervoer 

 

Vind jij het een uitdaging om elke keer met verschillende producten te werken? Wil jij naast je huidige werk meer uren 

werken of ben je tevreden met parttime werk? Is het voor jou geen probleem om op verschillende locaties te werken?  

Er kan gewerkt worden in:   dagdiensten, Semi-continu, Vol-continu 

Kortom; Ben je flexibel?       Dan is dit echt wat voor jou! 

 

 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 38 uur 

Type overeenkomst Diverse overeenkomsten.  

Werkdagen en werktijden  Er kan gewerkt worden in:   dagdiensten, Semi-continu, Vol-continu 

 

 Overige informatie  

Proefplaatsing Kies een item  Kies een item 

 Overige informatie 

  



 
 
 

 

 

 

Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Eis B (B, BE of B+) of A rijbewijs (Motor).  

 Overige informatie 

Reiskostenvergoeding?  in overleg met Port People 

Bereikbaarheid OV  niet van toepassing  

 

Hoe wil je de kandidaten aangeleverd krijgen? 

 
Gaarne levering van een “up to date” CV    /  onder vermelding van BSN  sturen naar Rijnmond@leerwerkloket.nl 

 
 
 
  



 
 
 

 

 

 
Afvalsorteerder 

Contactgegevens WSPR 

Naam contactpersoon    

  Datum 26-3-2020 

E-mail Rijnmond@leerwerkloket.nl   

Vacaturenummer 59119 

Vacaturegegevens 

Werkgever Suez  Afvalverwerker  in de Waalhaven Rotterdam (via Manpower) 

Vacaturetitel Afvalsorteerder Plastic  

Aantal arbeidsplaatsen 1 

   

Sector 

Afvalwerkeringsbedrijf in de Waalhaven.  

Organisatiesector Haven, Transport en Logistiek   

    

Functieomschrijving 

Als sorteerder plastic afvalfracties sta je aan een transportband waar, met machines uit gesorteerd, verschillende 

soorten kunststof verpakkings-materiaal voorbij komt. 

Controleren of de voorbij komende stroom zo volledig mogelijk uit de juiste kwaliteit plastic bestaat. Vervuilingen met 

de hand verwijderen en overleggen op een andere band. Op de locatie in Rotterdam wordt door verschillende 

installaties, het bij de gemeente ingezamelde verpakkingsafval, gesorteerd en gescheiden. Denk hierbij aan plastic, 

metaal en drankkartons. De sortering gebeurt met machines waarna in een sorteercabine de kwaliteit van de 

verschillende soorten plastic door de medewerkers wordt gecontroleerd. In deze functie werk je in 3 ploegen. 

  

Wat bieden wij jou • Bruto salaris van 11,70 euro per uur (bij 22 jaar en ouder) • Reiskostenvergoeding van max. 8,08 

euro netto per gewerkte dag bij meer dan 10 km • Ervaring op doen binnen een internationaal bedrijf • Ploegentoeslag 

van 13,75 % . Werk je zaterdagochtend? Dan ontvang je 50% weekendtoeslag. 

 

 Wat vragen wij van jou?  

• Jij bent 18 jaar of ouder (i.v.m. de nachtdiensten)  

* Bereidheid om in de eerste zes weken van je dienstverband je VCA-certificaat te halen. 

 

U bent gemotiveerd en in fysiek goede conditie omdat u de hele dag op uw benen staat. 

Goede beheersing van de Nederlandse taal. 

U bent in bezit van eigen vervoer ivm het bereiken van de locatie Waalhaven omdat het openbaar vervoer niet 

rijdt in de nachtdiensten. 

U moet zich realisteren dat het erg vies werk kan zijn, daarnaast is er een afvallucht waar u tegen moet kunnen. 

 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 38 uur 

Type overeenkomst 6 maanden overeenkomst 

Werkdagen en werktijden  De werktijden zien er als volgt uit: 06.00 – 15.00 uur 15.00 – 00.00 uur 00.00 – 

06.00 uur. 

 

 Er is sprake van een 3 ploegendienst. Voor elk gewerkt uur wordt al een toeslag 

betaald.   

Proefplaatsing Nee  Kies een item 

 Overige informatie 

  



 
 
 

 

 

 

Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Kies een item Kies een item 

 Eigen vervoer om bij de werkgever te kunnen komen in de Waalhaven, Ov is niet 

toereikend.  
Reiskostenvergoeding?  zie boven in de tekst. 

Bereikbaarheid OV  Bereikbaarheid OV informatie 

 

Hoe wil je de kandidaten aangeleverd krijgen? 

 
Gaarne levering van een “up to date” CV    /  onder vermelding van BSN  sturen naar Rijnmond@leerwerkloket.nl 

 
 
 
 
  



 
 
 

 

 

 
Brandwacht/Mangatwacht 

Contactgegevens WSPR 

Naam contactpersoon    

  Datum 26-3-2020 

E-mail Rijnmond@leerwerkloket.nl   

Vacaturenummer 2575319 

Vacaturegegevens 

Werkgever Total Safety 

Vacaturetitel Brandwacht/ Mangatwacht 

Aantal arbeidsplaatsen Onbeperkt 

   

  

Sector 

Omschrijf hier de organisatie en bedrijfsactiviteiten 

Organisatiesector Kies een item   

 Beveiliging   

Functieomschrijving 

Werkzaamheden vinden plaats in industriële omgeving en op scheepswerven. Als brandwacht/ Mangatwacht houd je 

aan de hand van werkvergunningen preventief toezicht ter voorkoming van brand en onveilige werksituaties. 

 

 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 40 uur 

Type overeenkomst Vast 

Werkdagen en werktijden  x  Ma   x  Di  x  Wo  x  Do   x  Vr   x  Za  x  Zo      

 Overige informatie  

Proefplaatsing Ja  Kies een item 

 Overige informatie 

Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Eis B (B, BE of B+) 

 Overige informatie 

Reiskostenvergoeding? x  Reiskostenvergoeding informatie 

Bereikbaarheid OV  Bereikbaarheid OV informatie 

 

Hoe wil je de kandidaten aangeleverd krijgen? 

Graag ontvang ik het CV 
 
  



 
 
 

 

 

 
 
Beveiliger 

Contactgegevens WSPR 

Naam contactpersoon    

  Datum 26-3-2020 

E-mail Rijnmond@leerwerkloket.nl 

 

  

Vacaturenummer 1003820 

Vacaturegegevens 

Werkgever National Recruitment Services (NRS) B.V. 

Vacaturetitel Beveiliger/ BBL opleiding vr Bvlgr 

Aantal arbeidsplaatsen Onbeperkt 

   

  

Sector 

 

Organisatiesector Kies een item   

 Beveiliging   

Functieomschrijving 

Om de BBL opleiding (start medio nu nog onbekend) te kunnen volgen dien je te voldoen aan de volgende eisen: 

-minimaal leerniveau op MBO 2 

-in het bezit van het rijbewijs en eigen vervoer 

-woonachtig in de randstad 

-bereid om dag-, avond-, nacht- en weekenddiensten te werken 

-flexibel inzetbaar 

 

 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 40 uur 

Type overeenkomst vast 

Werkdagen en werktijden  x  Ma   x  Di x   Wo x   Do x   Vr x   Za x   Zo      

 Overige informatie  

Proefplaatsing Nee  Kies een item 

 Overige informatie 

Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Eis B (B, BE of B+) 

 Overige informatie 

Reiskostenvergoeding?  Ja 

Bereikbaarheid OV  Bereikbaarheid OV informatie 

 

Hoe wil je de kandidaten aangeleverd krijgen? 

Graag onvang ik een CV 
 
  



 
 
 

 

 

 
Verkeersregelaar 

Contactgegevens WSPR 

Naam contactpersoon    

  Datum 26-3-2020 

E-mail Rijnmond@leerwerkloket.nl   

Vacaturenummer 707820 

Vacaturegegevens 

Werkgever MPSS Solutions 

Vacaturetitel Verkeersregelaar 

Aantal arbeidsplaatsen Onbeperkt 

   

  

Sector 

Omschrijf hier de organisatie en bedrijfsactiviteiten 

Organisatiesector Kies een item   

 Beveiliging   

Functieomschrijving 

De werkzaamheden als verkeersregelaar bestaan uit het begeleiden van verkeersstromen tijdens bouwwerkzaamheden 

en evenementen. Daarnaast geef je aanwijzingen aan verkeersdeelnemers en draag je bij aan de bereikbaarheid en 

gastvrijheid van een evenement. 

 

 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 40 uur 

Type overeenkomst Type overeenkomst 

Werkdagen en werktijden  x  Ma   x  Di   x  Wo  x  Do   x  Vr   x  Za  x  Zo      

 Overige informatie  

Proefplaatsing Nee  Kies een item 

 Overige informatie 

Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Wens Kies een item 

 Overige informatie 

Reiskostenvergoeding? x  Reiskostenvergoeding informatie 

Bereikbaarheid OV  Bereikbaarheid OV informatie 

 

Hoe wil je de kandidaten aangeleverd krijgen? 

Graag ontvang ik het CV 
 
  



 
 
 

 

 

 
Aankomend Monteur Glasvezel Huis 

Contactgegevens WSPR 

Naam contactpersoon    

  Datum 22-4-2020 

E-mail Rijnmond@leerwerkloket.nl   

Vacaturenummer 1314220 

Vacaturegegevens 

Werkgever Connectica Groep B.V. 

Vacaturetitel Aankomend Monteur Glasvezel Huis 

Aantal arbeidsplaatsen 2 

   

  

Sector  

Detamo Flex Force/ Connectica creëert flexibele en duurzame oplossingen in techniek, ICT en telecom. 

 

Organisatiesector Techniek en Productie   

    

Functieomschrijving 

(schrijf Jouw werkzaamheden zullen onder andere bestaan uit het doorvoeren van 

glasvezelkabels van buiten naar in de woning (meterkast), het lassen van 

multimode en singlemode glasvezelverbindingen op een te monteren glasvezelaansluitpunt en diverse soorten 

connectoren en pigtails.hier een duidelijke functieomschrijving) 

 

Je hebt minimaal een MBO diploma BBL niveau 2 op zak; 

Je hebt ervaring of affiniteit met techniek en wilt graag verder in deze sector (zij instromer); 

Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden in de Nederlandse taal; 

Je houdt ervan om service en oplossingsgericht te werk te gaan en je bent in staat om telkens onze klanten weer 

tevreden te maken met jouw oplossing en je brede glimlach; 

Je begrijpt dat het werk binnen en buiten gebeurt en dat graafwerkzaamheden op kleine schaal er soms bij horen; 

Je bent fulltime (40 uur per week) beschikbaar; 

Je bent bij voorkeur in het bezit van een VCA certificaat of bent bereid dit te behalen. We denken aan jouw veiligheid!; 

Je bent woonachtig in het gebied op de volgende sheet (of dicht daar tegenaan bij onvoldoende instroom); 

Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs B. 

 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 40 uur 

Type overeenkomst Tijdelijk, mogelijkheid tot vast  

Werkdagen en werktijden   Ma    Di    Wo    Do    Vr    Za    Zo      

 Overige informatie  

Proefplaatsing Kies een item  Kies een item 

 Eerst 3 maanden opleiding, Bij positief resultaat 6 maanden contract met kans op 
vast. 

Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Eis B (B, BE of B+) 

 Overige informatie 

Reiskostenvergoeding?  Reiskostenvergoeding informatie 

Bereikbaarheid OV  Bereikbaarheid OV informatie 

 

Hoe wil je de kandidaten aangeleverd krijgen? 

 
CV en motivatie 
  



 
 
 

 

 

 
 
Monteur Beveiligingstechn/Electro 

Contactgegevens WSPR 

Naam contactpersoon Naam contactpersoon   

  Datum 22-4-2020 

E-mail Rijnmond@leerwerkloket.nl 

 

  

Vacaturenummer 1314120 

Vacaturegegevens 

Werkgever Connectica Groep B.V. 

Vacaturetitel Monteur Beveiligingstechn./Electro 

Aantal arbeidsplaatsen 2 

   

  

Sector Detamo Flex Force/ Connectica creëert flexibele en duurzame oplossingen in techniek, ICT en telecom. 

 

Organisatiesector Techniek en Productie   

    

Functieomschrijving 

Wij zoeken monteurs met een elektrotechnische achtergrond met de juiste attitude, motivatie en 

gedrevenheid. Als Monteur beveiligingstechniek & elektrotechniek ben je dagelijks bezig met het realiseren van 

(complexe) beveiligingsinstallaties of elektrotechnische installaties. 

 

Je zal worden opgeleid binnen de elektrotechniek. Om je breder inzetbaar te maken ga je jezelf verdiepen in 

beveiligingsinstallaties. Dit kan zijn op gebied van inbraak, maar ook brandbeveiliging. Omdat iedereen andere 

voorkeuren en aanleg heeft, wordt dit traject, na een algemene basis specifiek voor jou gemaakt. Breed opgeleid 

worden heeft enkel maar voordelen, je ontwikkelt qua kennis, salaris en de kans op behoud van werk wordt veel 

groter! Breed inzetbaar willen zijn én onze klanten met een brede smile ondersteunen is wel een verplichting! 

Natuurlijk kun je rekenen op de juiste intensieve training en coaching. 

 
-Je hebt enige werkervaring met elektrotechnische installaties en wilt je hierin graag (door)ontwikkelen, 
-Je hebt goede communicatieve vaardigheden, bent oplossingsgericht en bent een teamspeler, 
-Je bent in bezit of bent bereid VCA te behalen 

 
 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 40 uur 

Type overeenkomst Tijdelijk, mogelijkheid tot vast  

Werkdagen en werktijden   Ma    Di    Wo    Do    Vr    Za    Zo      

 Overige informatie  

Proefplaatsing Kies een item  Kies een item 

 Eerst 3 maanden opleiding, Bij positief resultaat 6 maanden contract met kans op 
vast. 
 
Een marktconform loon voor je fantastische prestaties. Baanzekerheid bij goede 
prestaties.Optioneel een bedrijfswagen (servicefuncties) en Parkline om te gebruiken 
tijdens de werkuren. Professionele middelen als topmerk gereedschappen. 
 

  



 
 
 

 

 

 

Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Eis B (B, BE of B+) 

 Overige informatie 

Reiskostenvergoeding?  Reiskostenvergoeding informatie 

Bereikbaarheid OV  Bereikbaarheid OV informatie 

 

Hoe wil je de kandidaten aangeleverd krijgen? 

 
CV en motivatie 
 
 
 
  



 
 
 

 

 

 
Brandwacht (ook opleiding) 

Contactgegevens WSPR 

Naam contactpersoon    

  Datum 22-4-2020 

E-mail Rijnmond@leerwerkloket.nl 

 

  

Vacaturenummer 1181320 

Vacaturegegevens 

Werkgever 21 Academy B.V. 

Vacaturetitel Brandwacht (ook opleiding) 

Aantal arbeidsplaatsen 2 

   

  

Sector Een professioneel en innovatief installatiebedrijf in de regio Zuidwest-Nederland en Vlaanderen.. 

 

Organisatiesector Techniek en Productie   

    

Functieomschrijving 

 
 
Ervaren kandidaten brandwacht, maar ook kandidaten die de opleiding willen doen. 
 
Wij zijn altijd opzoek naar Brandwachten, dit kunnen mensen zijn met ervaring en certificaten maar ook mensen zonder 

ervaring of certificaten. Wij hebben binnen ons uitzendbureau een opleider zitten die de volgende opleidingen geeft:  
- VCA Vol en Basis;  
- BHV  
- Gasmeten SOG  
- Kleine blusmiddelen en water- en schuimvoerende armaturen  
- Ademlucht SOG  
- Buitenwacht SOG  
- DLP  
Als mensen bij ons komen werken krijgen ze een fase A contract en krijgen ze in principe de opleidingen gratis, maar dit 
betekent wel dat ze minstens 2100 uur voor ons gewerkt moeten hebben. Mensen die geen ervaring hebben maar willen 
werken kunnen daarom altijd bij ons terecht. 
 

 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 40 uur 

Type overeenkomst Tijdelijk, mogelijkheid tot vast  

Werkdagen en werktijden   Ma    Di    Wo    Do    Vr    Za    Zo      

 Overige informatie  

Proefplaatsing Kies een item  Kies een item 

  
 

Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Eis B (B, BE of B+) 

 Overige informatie 

Reiskostenvergoeding?  Reiskostenvergoeding informatie 

Bereikbaarheid OV  Bereikbaarheid OV informatie 

 

Hoe wil je de kandidaten aangeleverd krijgen? 

 
CV en motivatie 
  



 
 
 

 

 

 
 
Heftruck & Reachtruck Chauffeur 

Contactgegevens WSPR 

Naam contactpersoon    

  Datum 10-8-2020 

E-mail Rijnmond@leerwerkloket.nl   

Vacaturenummer 760420 

Vacaturegegevens 

Werkgever Kobus.  

Vacaturetitel HEFTRUCK & REACHTRUCK CHAUFFEUR (ervaren + certificaten)  

Aantal arbeidsplaatsen 2 

Sector 

Kobus;  Uitzender voor de Logistieke sector. 

Organisatiesector Haven, Transport en Logistiek   

Functieomschrijving 

Tijdens je werkdag zorg jij dat de juiste pallets van en naar de opslag locaties en de expeditie docks worden gebracht. 

Je weet precies waar de pallets naar toe gebracht moeten worden door de handscanner welke de opdrachten voor jou 

klaar zet. Ook verzamel je orders voor klant door orderpicken. Kortom, jij zorgt ervoor dat de bestelde producten snel 

en accuraat op de juiste plek terecht komen. En dus uiteindelijk in de supermarkten in Nederland en de rest van 

Europa. Hiermee ben jij een onmisbare schakel in dit logistieke traject. Wil je aan de aan de slag in een dynamische 

logistieke functie bij The Greenery in de regio Rotterdam? Vind je het fijn om de handen uit de mouwen te steken en 

werk je graag in flexibele tijden? Dan zoeken we jou! We bieden je voor deze functie als logistiek medewerker een 

prima salaris en uiteraard bouw je reserveringen op. Daarnaast heb je ook recht op aantrekkelijke 

onregelmatigheidstoeslagen van 25, 40 en 100% op het werken na 19.00 uur en op zondag.  

 

Bij The Greenery is geen dag hetzelfde. Bij dit leuke bedrijf kun je tussen de 32 en 40 uur per week maar ook parttime 

is zeker bespreekbaar. Je kunt voor langere tijd aan de slag, wij maken, afhankelijk van de drukte bij The Greenery en 

in overleg met jouw rooster. Zo zorgen we samen voor jouw optimale werkweek. I.v.m. de onregelmatigheid van het 

werk is openbaar vervoer niet altijd mogelijk, eigen vervoer is dus een pre. Kunnen werken op zaterdag is 

een must. 

Bereid om in ploegendienst te draaien, 7 dagen per week beschikbaar. 

 

- Moet ervaring hebben op de heftruck of reachtruck (incl certificaten)  

- Moet kunnen hoofdrekenen, zowel bij ons op kantoor als bij The Greenery zal een test gedaan worden. 

- Moet in de weekenden & middagen beschikbaar zijn. 

 

 

  



 
 
 

 

 

 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 36 uur 

Type overeenkomst 6 maanden contract.  

Werkdagen en werktijden  2 ploegendiensten  Ochtend & Middag diensten       

 Overige informatie  

Proefplaatsing Kies een item  Kies een item 

 Proefplaatsing alleen mogelijk als wg twijfelt over ervaring van kandidaat.  

Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Wens B (B, BE of B+) of Motor of scooter of fiets. Afhankelijk van 
woon-werk afstand.  

 Overige informatie 

Reiskostenvergoeding?  Reiskostenvergoeding informatie 

Bereikbaarheid OV  openbaar vervoer niet altijd mogelijk, eigen vervoer is dus een pre 

 

Hoe wil je de kandidaten aangeleverd krijgen? 

 
Gaarne levering van een “up to date” CV    /  onder vermelding van BSN  sturen naar Rijnmond@leerwerkloket.nl 

 
  



 
 
 

 

 

 
Wasstraat Medewerker / Voertuig Interieurverzorging 
 

Contactgegevens WSPR 

Naam contactpersoon 
 

  

  Datum 21-9-2020 

E-mail Rijnmond@leerwerkloket.nl   

Vacaturenummer 2878820 

Vacaturegegevens 

Werkgever Clean = Clean 

Vacaturetitel  

Aantal arbeidsplaatsen 1-5 

   

  

Sector 

Omschrijf hier de organisatie en bedrijfsactiviteiten 

Organisatiesector Schoonmaak en Huishouding   

    

Functieomschrijving Wasstraat Medewerker / Voertuig Interieurverzorging 

Je start jouw werkdag een kwartier voordat de interieurreinigingsbaan gaat rollen met het hele team in de kantine. 
Nadat jullie je eerste dosis cafeïne naar binnen hebben gewerkt en werkkleding hebben aangetrokken, staan jullie 
klaar voor de eerste klanten. De klant die jij ontvangt komt voor het eerst over de interieurreinigingsbaan, dus jij legt 
vriendelijk en geduldig uit hoe het allemaal werkt. Terwijl de klant zijn gaat genieten van zijn/haar koffie, werk jij met 
het team in 8 tot 10 minuten als een geoliede machine aan de binnenkant van de auto. Ook deze klant is weer blij met 
een schone en fris ruikende auto! Nadat de laatste klant door de wasstraat komt en over de baan is geweest, zorg je 

ervoor dat alles netjes en schoon wordt achtergelaten. 

W  werkzaamheden: 
Auto's wassen aan de binnen- en buitenkant. Op verzoek van klant, waxen, kleien, velgen behandelen en alle overige 
wensen van de klant aan zijn/haar auto. 

 
Eisen: 
 
-Fysiek fit 

-Nederlands sprekend zijn ivm contact met klanten 
-persoonlijke hygiëne in orde zijn 
-flexibel inzetbaar ivm. werktijden 

-  
 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 28-40 uur 

Type overeenkomst Tijdelijk met uitzicht op vast 

Werkdagen en werktijden   Ma    Di    Wo    Do    Vr    Za    Zo      

 Overige informatie   
Kies een item  Kies een item 

 

Werklocatie: Rhoon/ Barendrecht 
  



 
 
 

 

 

 
Bezorger witgoed/bijrijder 

Contactgegevens WSPR 

Naam contactpersoon    

  Datum 12-10-2020 

E-mail Rijnmond@leerwerkloket.nl   

Vacaturenummer 3116020 

Vacaturegegevens 

Werkgever Marnie BV  

Vacaturetitel Bezorger Witgoed / Bijrijder  

Aantal arbeidsplaatsen 1 

   

  

Sector 

Omschrijf hier de organisatie en bedrijfsactiviteiten 

Organisatiesector Retail, Leisure en Horeca   

    

Functieomschrijving 

Marnie BV is een Rotterdams bedrijf dat is gespecialiseerd n witgoed. Het bedrijf zoekt een bezorger witgoed / 

bijrijder die ook eventueel zelf kan rijden.   

 

Wat wij vragen:  

• Gemotiveerd 

• Goede Nederlandse taalvaardigheid 
• Fysiek sterk 
• Rijbewijs 

 

 
 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 40 uur   

Type overeenkomst Tijdelijk met intentie vaste aanstelling 

Werkdagen en werktijden  x  Ma   x  Di  x  Wo  x  Do   x  Vr    Za   Zo      

 Overige informatie  

Proefplaatsing Kies een item  Kies een item 

 Overige informatie 

Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Wens Kies een item 

 Overige informatie 

Reiskostenvergoeding?  Reiskostenvergoeding informatie 

Bereikbaarheid OV  Bereikbaarheid OV informatie 

 

Hoe wil je de kandidaten aangeleverd krijgen? 

Via de mail 
 
  



 
 
 

 

 

 

Politieagent 

Vacaturegegevens 

Werkgever Politie eenheid Rotterdam   

Vacaturetitel  

Aantal arbeidsplaatsen 10 

   

  

Sector 

Omschrijf hier de organisatie en bedrijfsactiviteiten 

Organisatiesector Overheid   

    

Functieomschrijving 

(opleiding) Politieagent  

Spreekt praktisch politieoptreden jou aan? Wil jij graag een bijdrage leveren om de 

veiligheid te verbeteren? En hou je ervan fysiek bezig te zijn? Dan is de mbo 4 

politieopleiding iets voor jou. In deze brede beroepsopleiding word jij in anderhalf jaar 

klaargestoomd voor het politievak. 

Vanaf de start van je opleiding ben je in dienst van de politie. Niet alleen betaalt de politie 

je opleiding, ook krijg je tijdens je studie al een salaris en worden je reiskosten vergoed. 

En als je de opleiding positief afrondt, ben je gegarandeerd van een baan.  

Uit oogpunt van diversiteit worden met name kandidaten met een migratie achtergrond 

uitgenodigd te solliciteren. Mogelijk ook interessant voor mensen die een carrière switch 

overwegen.  

Om mee te mogen doen met de opleiding dient de volgende selectie procedure te zijn 

doorlopen: 

-cognitieve test: dit is een rekentoets. U krijgt hier een (online) training voor omdat deze 

test als lastig wordt ervaren: online 

-taaltest: online 

-gesprek  met de psycholoog en een rollenspel: online 

-sporttest: fysiek aanwezig zijn 

-medische keuring:  fysiek aanwezig zijn 

-screening (achtergrondonderzoek): online en telefonisch gesprek 

Eisen: 
- Diploma: Mavo D, VMBO-gl/tl, Havo, MBO 3 en/of 4  

- Een rijbewijs (behaald voor de opleiding begint) 

- Geen strafblad (of grote schulden) 

- Minimaal 18 jaar 

- Fit zijn voor de sporttest 

- Nederlands taalniveau: B2   

  

 

Aantal uur per week 38  

Type overeenkomst Type overeenkomst 

Werkdagen en werktijden  x  Ma   x  Di   x  Wo  x  Do   x  Vr    Za    Zo      

 Overige informatie  

Proefplaatsing Kies een item  Kies een item 

 Overige informatie 



 
 
 

 

 

 

Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Eis Kies een item 

 Overige informatie 

Reiskostenvergoeding?  Reiskostenvergoeding informatie 

Bereikbaarheid OV  Bereikbaarheid OV informatie 

 

Hoe wil je de kandidaten aangeleverd krijgen? 

Via email.  
 

  



 
 
 

 

 

 
Fietskoerier 

Contactgegevens WSPR 

Naam contactpersoon    

  Datum 6-11-2020 

E-mail Rijnmond@leerwerkloket.nl 

 

  

Vacaturenummer 3559120 

Vacaturegegevens 

Werkgever Cycloon Fietskoeriers 

Vacaturetitel  

Aantal arbeidsplaatsen 2 

   

  

Sector 

Omschrijf hier de organisatie en bedrijfsactiviteiten 

Organisatiesector Haven, Transport en Logistiek   

    

Functieomschrijving 

Fietsbezorger 
 
Cycloon bezorgt pakketten met voornamelijk sportieve fietskoeriers en richten zich daarom op het duurzaam 
klantenbestand. Cycloon is ook actief op de noordoever van Rotterdam.  
Het is een relatief klein, jong, enthousiast, sportief en sociaal bedrijf. ! 

 
Zie voor het profiel en het filmpje: https://cycloon.eu/werken-bij/vacatures/fietskoerier-in-rotterdam  & 
https://www.youtube.com/watch?v=V6L-7K2_Uak 
 

Let op! Deze functie is alleen voor enthousiaste sportievelingen geschikt en voor werkzoekende die een aantal 

avonduren extra willen werken. O.a. voor mensen die nog een 2e baan zoeken.  

Werk is van ma-vr van 17.30-22.30 uur en je moet minimaal 2 avonden per week beschikbaar zijn. 

 

Locatie  

Seinhuiswachter 9-11 

3034 KH Rotterdam 

 

Contract 

Bij beide functies krijg je een 0-uren contract van 7 maanden. 

 

 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 0 uren contract, in de praktijk ca. 10-15  

  

Type overeenkomst Type overeenkomst 

Werkdagen en werktijden  x  Ma   x  Di   x  Wo  x  Do   x  Vr    Za    Zo      

 Overige informatie  

Proefplaatsing Kies een item  Kies een item 

 Overige informatie 

  

https://cycloon.eu/werken-bij/vacatures/fietskoerier-in-rotterdam
https://www.youtube.com/watch?v=V6L-7K2_Uak


 
 
 

 

 

 

Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Niet benodigd Kies een item 

 Overige informatie 

Reiskostenvergoeding?  Reiskostenvergoeding informatie 

Bereikbaarheid OV  Bereikbaarheid OV informatie 

 

Hoe wil je de kandidaten aangeleverd krijgen? 

Via email.  
 
  



 
 
 

 

 

 
Postsorteerder 

Contactgegevens WSPR 

Naam contactpersoon    

  Datum 6-11-2020 

E-mail Rijnmond@leerwerkloket.nl   

Vacaturenummer 3558920 

Vacaturegegevens 

Werkgever Cycloon Fietskoeriers 

Vacaturetitel  

Aantal arbeidsplaatsen 2 

   

  

Sector 

Omschrijf hier de organisatie en bedrijfsactiviteiten 

Organisatiesector Haven, Transport en Logistiek   

    

Functieomschrijving 

Postsorteerder 
 
Cycloon bezorgt pakketten met voornamelijk sportieve fietskoeriers en richten zich daarom op het duurzaam 
klantenbestand. Cycloon is ook actief op de noordoever van Rotterdam.  
Het is een relatief klein, jong, enthousiast, sportief en sociaal bedrijf. ! 

 
Op de vestiging in Rotterdam Noord is er ruimte voor een aantal Logistieke Pakketsorteerders. Deze functie bestaat 
nog niet daarom geen uitgebreide vacaturetekst. 
 
Je komt hier te werken: https://www.youtube.com/watch?v=w6n1-N5TZcU&feature=emb_title  
 
Sorteren van pakketten bestaat uit veel logistieke taken:  
- Laden & lossen van vrachtwagens,  
- scannen van pakkatten,  
- op en afstapelen van rolcontainers/pallets 
 
Belangrijk is: 

- met grote stip op nr 1: Zelfstandigheid en zelf werk zien en oppakken 
- samenwerken 
- Fysiek gezond 
- Nederlands ivm sorteerwerkzaamheden. 
 
Werk is ma-vr,  15.30-19.30 uur (4uur p dag),  
 
Locatie  

Seinhuiswachter 9-11 

3034 KH Rotterdam 

 

Contract 

Bij beide functies krijg je een 0-uren contract van 7 maanden. 

Voor de functie als sorteerder kan je 5 dagen x 4 uur werken en uitkomen op een gemiddelde van 20 per week. 

 

 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 0 uren contract, in de praktijk ca. 20: 5 x 4 uur van 15.30 – 19.30 uur  

  

Type overeenkomst Type overeenkomst 

Werkdagen en werktijden  x  Ma   x  Di   x  Wo  x  Do   x  Vr    Za    Zo      

 Overige informatie  

Proefplaatsing Kies een item  Kies een item 

https://www.youtube.com/watch?v=w6n1-N5TZcU&feature=emb_title


 
 
 

 

 

 
 Overige informatie 

Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Niet benodigd Kies een item 

 Overige informatie 

Reiskostenvergoeding?  Reiskostenvergoeding informatie 

Bereikbaarheid OV  Bereikbaarheid OV informatie 

 

Hoe wil je de kandidaten aangeleverd krijgen? 

Via email.  
 

  



 
 
 

 

 

 
Politieagent 

Contactgegevens WSPR 

Naam contactpersoon Naam contactpersoon   

  Datum 7-12-2020 

E-mail Rijnmond@leerwerkloket.nl   

Vacaturenummer 3932620 

Vacaturegegevens 

Werkgever Politie eenheid Rotterdam   

Vacaturetitel  

Aantal arbeidsplaatsen 10 

   

  

Sector 

Omschrijf hier de organisatie en bedrijfsactiviteiten 

Organisatiesector Overheid   

    

Functieomschrijving 

(opleiding) Politieagent  

Spreekt praktisch politieoptreden jou aan? Wil jij graag een bijdrage leveren om de veiligheid te 
verbeteren? En hou je ervan fysiek bezig te zijn? Dan is de mbo 4 politieopleiding iets voor jou. In deze 
brede beroepsopleiding word jij in anderhalf jaar klaargestoomd voor het politievak. 

Vanaf de start van je opleiding ben je in dienst van de politie. Niet alleen betaalt de politie je opleiding, 
ook krijg je tijdens je studie al een salaris en worden je reiskosten vergoed. En als je de opleiding positief 
afrondt, ben je gegarandeerd van een baan.  

Uit oogpunt van diversiteit worden met name kandidaten met een migratie achtergrond uitgenodigd te 
solliciteren. Mogelijk ook interessant voor mensen die een carrière switch overwegen.  

Om mee te mogen doen met de opleiding dient de volgende selectie procedure te zijn doorlopen: 

-cognitieve test: dit is een rekentoets. U krijgt hier een (online) training voor omdat deze test als lastig 
wordt ervaren: online 

-taaltest: online 

-gesprek  met de psycholoog en een rollenspel: online 

-sporttest: fysiek aanwezig zijn 

-medische keuring:  fysiek aanwezig zijn 

-screening (achtergrondonderzoek): online en telefonisch gesprek 

 

 

 

Aantal uur per week 38  

Type overeenkomst Type overeenkomst 

Werkdagen en werktijden  x  Ma   x  Di   x  Wo  x  Do   x  Vr    Za    Zo      

 Overige informatie  

Proefplaatsing Kies een item  Kies een item 

 Overige informatie 

  



 
 
 

 

 

 

Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Eis Kies een item 

 Overige informatie 

Reiskostenvergoeding?  Reiskostenvergoeding informatie 

Bereikbaarheid OV  Bereikbaarheid OV informatie 

 

Hoe wil je de kandidaten aangeleverd krijgen? 

Via email.  
 
 

  



 
 
 

 

 

 

Sector Zakelijke/Zorg dienst 
 
Thuishulpmedewerker 

Contactgegevens WSPR 

Naam contactpersoon Naam contactpersoon   

  Datum 8-4-2020 

E-mail Rijnmond@leerwerkloket.nl   

Vacaturenummer 1133520 

Vacaturegegevens 

Werkgever Aafje Hulpthuis 

Vacaturetitel  

Aantal arbeidsplaatsen 3 

   

  

Sector 

Omschrijf hier de organisatie en bedrijfsactiviteiten 

Organisatiesector Gezondheidszorg en Welzijn   

    

Functieomschrijving 

o Het zorgdragen voor een schoon- en leefbaar huis; waaronder in ieder geval het schoonmaken van het toilet, 

badkamer, keuken, slaapvertrekken, woonkamer en het verschonen van het beddengoed vallen; 

o Het zorgdragen voor schone en draagbare kleding; waaronder het wassen; ophangen/afhalen, opvouwen; 

opbergen en strijken van het wasgoed valt; 

o Overleg met de klant kunnen voeren over de uit te voeren taken; 

o Het naleven van protocollen. 

Profiel: 

o Kennis op het gebied van schoonmaakwerk; 

o Representatief, sociaal- en hulpvaardig en een goed inlevingsvermogen; 

o Vitaal, zelfstandig en een goed inzicht;  

o Je bent de Nederlandse taal voldoende machtig zowel schriftelijk als mondeling; 

o Affiniteit met de doelgroep; 

o Digitale vaardigheden; 

o Mogelijkheid om je zelfstandig te verplaatsen (fietsafstand). 

LET OP!! Voor mensen met ALLEEN een basisschool opleiding geldt dat zij een jaarlange 

MBO 1 opleiding kunnen gaan volgen via Aafje.  

Mensen die al wel een startkwalificatie hebben kunnen wel aangemeld worden en direct in 

dienst. Zij komen dan ook op een reservelijst voor de opleiding. 
 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 3-20  

Type overeenkomst ? 

Werkdagen en werktijden   Ma    Di    Wo    Do    Vr    Za    Zo      

 Aafje hulpthuis is erg flexibel in de tijden en denkt met je mee, de werktijden liggen 

tussen 8:00 en 17:00.  

Proefplaatsing Nee  Kies een item 

 Een proefplaatsing is natuurlijk mogelijk als iemand weinig ervaring heeft etc.  

  



 
 
 

 

 

 

Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Niet benodigd Kies een item 

 Aafje streeft ernaar mensen in hun eigen buurt te laten werken, dus alleen een fiets is 

nodig.  
Reiskostenvergoeding?  Reiskostenvergoeding informatie 

Bereikbaarheid OV  Bereikbaarheid OV informatie 

 

Hoe wil je de kandidaten aangeleverd krijgen? 

 
Het liefst ontvang ik het cv op Rijnmond@leerwerkloket.nl, met erbij voor welke vacature je ze aanmeld.  

 
 
  



 
 
 

 

 

 
Wijk verpleegkundige 

Contactgegevens WSPR 

Naam contactpersoon    

  Datum 1-5-2020 

E-mail Rijnmond@leerwerkloket.nl   

Vacaturenummer 1379020 

Vacaturegegevens 

Werkgever De ZorgFamilie 

Vacaturetitel Verpleegkundige in de wijk 

Aantal arbeidsplaatsen 1 

   

  

Sector 

Omschrijf hier de organisatie en bedrijfsactiviteiten 

Organisatiesector Gezondheidszorg en Welzijn   

    

Functieomschrijving 

De Verpleegkundige in de Wijk verricht werkzaamheden ten behoeve van de lichamelijke en complexe verpleegkundige 
verzorging van cliënten in de thuissituatie. De Verpleegkundige in de Wijk ziet toe op de uitvoering van medische en/of 
verpleegkundige instructies van andere aanwezige hulpverleners en observeert het algehele lichamelijke en geestelijke 
welzijn van de cliënt en stelt verpleegkundige diagnoses vast. 
 

 

 

 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 0-40 uur 

Type overeenkomst Type overeenkomst 

Werkdagen en werktijden  x  Ma   x  Di   x  Wo   x  Do   x  Vr   x  Za    Zo      

 Overige informatie  

Proefplaatsing Kies een item  Kies een item 

 Overige informatie 

Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Wens Kies een item 

 Overige informatie 

Reiskostenvergoeding?  Reiskostenvergoeding informatie 

Bereikbaarheid OV  Bereikbaarheid OV informatie 

 

Hoe wil je de kandidaten aangeleverd krijgen? 

Via mail, bij voorkeur voorzien van cv 
 
  



 
 
 

 

 

 
Verzorgende IG 

Contactgegevens WSPR 

Naam contactpersoon    

  Datum 1-5-2020 

E-mail Rijnmond@leerwerkloket.nl   

Vacaturenummer 1378720 

Vacaturegegevens 

Werkgever De ZorgFamilie 

Vacaturetitel Verzorgende IG 

Aantal arbeidsplaatsen 1 

   

  

Sector 

Omschrijf hier de organisatie en bedrijfsactiviteiten 

Organisatiesector Gezondheidszorg en Welzijn   

    

Functieomschrijving 

De Verzorgende IG verricht werkzaamheden die behoren bij de competenties zoals in de opleiding tot VIG zijn behaald. 
De Verzorgende IG ziet toe onder leiding van een Wijkverpleegkundige of een verpleegkundige in de Wijk op de 
uitvoering van medische en/of verpleegkundige instructies van andere aanwezige hulpverleners en observeert het 
algehele lichamelijke en geestelijke welzijn van de cliënt en stelt verpleegkundige diagnoses vast. 
 

 

 

 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 0-40 uur 

Type overeenkomst Type overeenkomst 

Werkdagen en werktijden  x  Ma   x  Di   x  Wo   x  Do   x  Vr   x  Za    Zo      

 Overige informatie  

Proefplaatsing Kies een item  Kies een item 

 Overige informatie 

Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Wens Kies een item 

 Overige informatie 

Reiskostenvergoeding?  Reiskostenvergoeding informatie 

Bereikbaarheid OV  Bereikbaarheid OV informatie 

 

Hoe wil je de kandidaten aangeleverd krijgen? 

Via mail, bij voorkeur voorzien van cv 
 
 
  



 
 
 

 

 

 
Sales Manager 

Contactgegevens WSPR 

Naam contactpersoon    

  Datum 14-8-2020 

E-mail Rijnmond@leerwerkloket.nl 

 

  

Vacaturenummer 2507920 

Vacaturegegevens 

Werkgever Rahmqvist Nederland BV 

Vacaturetitel  

Aantal arbeidsplaatsen 2 

   

  

Sector 

A 

Organisatiesector Retail, Leisure en Horeca   

    

Functieomschrijving 

Rahmqvist Nederland zoekt gepassioneerde verkopers die het unieke product - kantoorbenodigdheden en 

werkplekproducten van Scander - via excellente persoonlijke verkoop bij het MKB onder de aandacht brengen. De 

missie van het bedrijf is om elke dag de werkplek te verbeteren. Je werkt flexibel en vanaf huis in je werkgebied De 

Randstad. Incidenteel ga je voor overleg naar kantoor in Den Haag. Sales ervaring is een pré, maar geen must. Eigen 

vervoer noodzakelijk. Je krijgt een vast minimum maar bovenal een 100% commissie gerelateerd salaris zonder limiet. 

In de praktijk kan dit oplopen tot € 4000 – 7000 per maand.   

 

 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 40 uur 

Type overeenkomst Tijdelijk met uitzicht op vast  

Werkdagen en werktijden   Ma    Di    Wo    Do    Vr    Za    Zo      

 Overige informatie  

Proefplaatsing Kies een item  Kies een item 

 Overige informatie 

Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Eis Kies een item 

 Overige informatie 

Reiskostenvergoeding?  Reiskostenvergoeding informatie 

Bereikbaarheid OV  Bereikbaarheid OV informatie 

 

Hoe wil je de kandidaten aangeleverd krijgen? 

Via mail  
 
 
  



 
 
 

 

 

 
 
Callcenter medewerker 

Contactgegevens WSPR 

Naam contactpersoon    

  Datum 25-8-2020 

E-mail Rijnmond@leerwerkloket.nl 

 

  

Vacaturenummer 2619420 

Vacaturegegevens 

Werkgever Vodafone Ziggo 

Vacaturetitel  

Aantal arbeidsplaatsen 5 

   

  

Sector 

Omschrijf hier de organisatie en bedrijfsactiviteiten 

Organisatiesector Zakelijke dienstverlening   

    

Functieomschrijving 

Je gaat graag het gesprek aan met klanten die een probleem ervaren. Je weet deze gesprekken om te buigen in iets 

positiefs, door jouw empathisch vermogen en overtuigende skills. Je vindt het een uitdaging om het verhaal van de 

klant aan te horen en ze te overtuigen om klant te blijven. 

 

Als callcenter medewerker bij de afdeling inbound ben je samen met je team verantwoordelijk voor het klantbehoud 

van Vodafone Ziggo. Klanten bellen je op omdat zij klachten hebben over de diensten die ze afnemen, of omdat ze niet 

meer tevreden zijn met hun abonnement. Door goede vragen te stellen weet je de behoefte van de klant te 

achterhalen. Hierbij zorg je ervoor dat je de juiste oplossing biedt waardoor je de klant niet verliest. Je hebt een groot 

inlevingsvermogen en komt daardoor empathisch over. Naar zulke mensen luisteren klanten graag. Je bent uiterst 

gedreven om je targets te behalen en daarnaast ook de klanttevredenheid hoog te houden. 

 

De voorwaarden: 

- MBO 4 

- Je krijgt een bruto salaris van €11,33 per uur, exclusief bonussen en vakantiegeld (8,33%). 

- Je krijgt een uitdagende baan waarbij je jezelf kunt blijven ontwikkelen. 

- Je maakt kans op een contract bij Vodafone Ziggo bij goed presteren. 

- Je krijgt een online inwerktraject waarbij je wordt opgeleid om te gaan knallen. 

- Je eet elke dag in een heerlijke kantine. 

- Je krijgt elke zondag lekker vrij van ons! 

 

De openingstijden zijn: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 20.00 en op zaterdag van 09.00 tot 18.00. Hierbij ben je 

meerdere avonden per week en 2 zaterdagen per maand beschikbaar. 

- Ervaring met klantcontact of affiniteit met de telecombranche is een pré. 

- Verder spreek jij foutloos Nederlands. 

 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 24- 40  uur 

Type overeenkomst uitzendcontract 

Werkdagen en werktijden  x  Ma   x  Di   x  Wo   x  Do   x  Vr   x  Za    Zo      

 Overige informatie  

Proefplaatsing Kies een item  Kies een item 

 Overige informatie 

  



 
 
 

 

 

 

Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Niet benodigd Kies een item 

 Overige informatie 

Reiskostenvergoeding? x  Reiskostenvergoeding informatie 

Bereikbaarheid OV x  Bereikbaarheid OV informatie 

 

Hoe wil je de kandidaten aangeleverd krijgen? 

Via de mail 
 
  



 
 
 

 

 

 
Sales medewerker 

Contactgegevens WSPR 

Naam contactpersoon    

  Datum 25-8-2020 

E-mail Rijnmond@leerwerkloket.nl   

Vacaturenummer 2619620 

Vacaturegegevens 

Werkgever Vodafone Ziggo 

Vacaturetitel  

Aantal arbeidsplaatsen 5 

   

  

Sector 

Omschrijf hier de organisatie en bedrijfsactiviteiten 

Organisatiesector Zakelijke dienstverlening   

    

Functieomschrijving 

Je bent sterk in verkopen, luisteren, overtuigen en targets behalen. Kortom: sales is je tweede naam. En zou je dit ook 

nog eens willen doen bij een leuke werkgever waar je enorm veel plezier in je baan zult hebben? Lees dan snel verder. 

 

Hoe kan je dag eruit zien: 

Je wordt gebeld door Tessa, een potentiële klant die interesse heeft in een pakket bij Vodafone Ziggo, maar eerst 

graag wat meer informatie wil hebben. Je weet precies welke vragen je moet stellen om te achterhalen wát zij precies 

zoekt, wat haar voorkeuren zijn en hoe je haar gaat overtuigen haar daarmee aan te laten sluiten bij de Vodafone 

Ziggo familie. Zoals in bovenstaand voorbeeld beschreven staat kun je gebeld worden door potentiële klanten met 

interesse of vragen, maar ook door bestaande klanten. Hierbij is het de bedoeling dat je elk gesprek kunt ombuigen in 

concrete sales. Bijvoorbeeld: Said belt als bestaande klant over een pakket waar hij interesse in heeft, omdat hij 

misschien wil switchen van zijn huidige pakket naar dit nieuwe pakket. Hij heeft hierbij geen haast en vind het moeilijk 

om te benoemen wat hij precies wil. Dit is in principe geen gesprek waarbij Said doelgericht iets zal kopen. Toch weet 

je met je skills hem te overtuigen dat dit pakket onmisbaar is voor zijn huishouden en hij zo snel mogelijk hiervan wil 

genieten! 

 

- Je krijgt een bruto salaris van €10,90 per uur (exclusief vakantiegeld van 8,33%). 

- Je krijgt een uitdagende baan waarbij je jezelf kunt blijven ontwikkelen. 

- Je maakt kans op een contract bij Vodafone Ziggo bij goed presteren. 

- Je krijgt een inwerktraject waarbij je opgeleid wordt om te gaan knallen. 

 

Je bent als sales topper enorm gedreven om je targets te behalen. Je hebt empathisch vermogen, goede 

luistervaardigheden en uitstekende gesprekstechnieken. 

Je wordt flexibel ingedeeld binnen de volgende openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.00-22.00 uur en 

zaterdag/zondag van 9.00-18.00 uur. 

 

 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 24- 40  uur 

Type overeenkomst uitzendcontract 

Werkdagen en werktijden  x  Ma   x  Di   x  Wo   x  Do   x  Vr   x  Za    Zo      

 Overige informatie  

Proefplaatsing Kies een item  Kies een item 

 Overige informatie 

Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Niet benodigd Kies een item 

 Overige informatie 



 
 
 

 

 

 
Reiskostenvergoeding? x  Reiskostenvergoeding informatie 

Bereikbaarheid OV x  Bereikbaarheid OV informatie 

 

Hoe wil je de kandidaten aangeleverd krijgen? 

Via de mail 
 
  



 
 
 

 

 

 
Buitengewoon opsporingsambtenaar 

Contactgegevens WSPR 

Naam contactpersoon    

  Datum 7-9-2020 

E-mail Rijnmond@leerwerkloket.nl   

Vacaturenummer 2768820 

Vacaturegegevens 

Werkgever IPOL BV Opleidingen & Trainingen 

Vacaturetitel Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA)  

Aantal arbeidsplaatsen 2 

   

  

Sector 

Omschrijf hier de organisatie en bedrijfsactiviteiten 

Organisatiesector Overheid   

    

Functieomschrijving 

Als Boa in domein 1 is het jouw taak om te handhaven op de veiligheid en leefbaarheid binnen een gemeente. De 
werkzaamheden die je verricht zijn heel divers. De werkzaamheden waarmee je te maken krijgt variëren van het 
handhaven op de Algemene plaatselijke verordening (APV), het aanspreken van (hang) jeugd, drank- en horecawet 
controles, bekeuren voor onveilige situaties of verkeerd geparkeerde auto’s. Kortom je zorgt ervoor dat de wijk 
schoon, heel en veilig blijft. Jij bent de gastheer/vrouw van de gemeente. Je kent de wijk en de mensen en staat nauw 

in contact met Politie en andere ketenpartners. 
 

Wat wij vragen:  

• Een geldig Boa-getuigschrift en/of HTV diploma (pré, opleiding is mogelijk) 
• Goede communicatieve vaardigheden 
• Geen 9 tot 5 mentaliteit 
• Een goede fysieke conditie 
• Rijbewijs B 

 

IPOL staat al jaren bekend als één van de grote opleiders voor de Boa’s en Politie. 
Wij zijn een eerlijk bedrijf die jou als medewerker hoog in het vaandel hebben staan. Wij begrijpen dat je alleen door 
een prettige samenwerking tot het beste resultaat komt. 
Door ons grote netwerk binnen de branche kunnen wij ervoor zorgen dat jij op de juiste plek terecht komt en daar ook 
de juiste begeleiding krijgt. 
 

 

  



 
 
 

 

 

 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 16 – 40 uur   

Type overeenkomst 1e jaar detachering 

Werkdagen en werktijden  x  Ma   x  Di  x  Wo  x  Do   x  Vr    Za   Zo      

 Overige informatie  

Proefplaatsing Kies een item  Kies een item 

 Overige informatie 

Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Wens Kies een item 

 Overige informatie 

Reiskostenvergoeding? x  Reiskostenvergoeding informatie 

Bereikbaarheid OV  Bereikbaarheid OV informatie 

 

Hoe wil je de kandidaten aangeleverd krijgen? 

Via de mail 
 
  



 
 
 

 

 

 
Commercieel medewerker binnendienst 

Contactgegevens WSPR 

Naam contactpersoon 
 

  

  Datum 15-9-2020 

E-mail Rijnmond@leerwerkloket.nl   

Vacaturenummer 2701820 

Vacaturegegevens 

Werkgever Vortex Marketing & Communications 

Vacaturetitel  

Aantal arbeidsplaatsen 1-5 

   

  

Sector 

Omschrijf hier de organisatie en bedrijfsactiviteiten 

Organisatiesector Zakelijke dienstverlening   

    

Functieomschrijving Commercieel Medwerker Binnendienst(ervaring niet verreist) 

Als Commercieel medewerker binnendienst ben je verantwoordelijk voor het binnenhalen van business voor onze 
partners en je rapporteert direct aan de Sales Manager. Een groot deel van de leads wordt voor je verzorgd en zijn al 
gekwalificeerd via onze marketing en pre-sales afdeling. In veel gevallen hoef je slechts een goed gegeven voorzet af 
te maken, in de andere gevallen zet je een prospect die nooit van jou of onze partners heeft gehoord om in een 
afspraak voor de accountmanager in de buitendienst. 

Als een ervaren jager is jouw focus altijd aan en met jouw commerciële mindset zie je altijd kansen om deuren te 
openen. Nieuwe klanten overtuigen gaat jou makkelijk af, want jij bent namelijk de expert om hen te begeleiden en/of 
te adviseren over de mogelijkheden met de diensten van onze partners. 

 

W werkzaamheden: 
 Je zorgt voor snelle en adequate opvolging van leads en gaat proactief opzoek naar nieuwe klanten om je portfolio 

verder uit te breiden; 

     Je werkt zelfstandig, haalt nieuwe klanten over om met onze partners te gaan werken en deelt je successen met je 
collega’s; 

     Je geeft op een inspirerende manier presentaties en product demonstraties 

 

EisEisen: 
 

       Je wilt graag winnen, bent gedreven en creatief en sterk in communicatie; 

     -  Je bent ambitieus, klantgericht en ‘kan niet’ ken je niet; 

       -Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal. 

       -Je zoekt een functie waar je kwaliteiten tot zijn recht komen en je hebt geen zin om weer energie of internet 
te verkopen aan de telefoon. 

 
 
  



 
 
 

 

 

 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 24-40 uur 

Type overeenkomst Tijdelijk met uitzicht op vast 

Werkdagen en werktijden   Ma    Di    Wo    Do    Vr    Za    Zo      

 Overige informatie   
Kies een item  Kies een item 

 

          Vakantiegeld 

      Reiskostenvergoeding tot maximaal €200,- 

Soort dienstverband: Fulltime, Parttime 

Salaris: €10,21 per uur 

 
  



 
 
 

 

 

 
Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) 

Contactgegevens WSPR 

Naam contactpersoon    

  Datum 24-9-2020 

E-mail Rijnmond@leerwerkloket.nl   

Vacaturenummer 2768820 

Vacaturegegevens 

Werkgever IPOL BV Opleidingen & Trainingen 

Vacaturetitel Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA)  

Aantal arbeidsplaatsen 2 

   

  

Sector 

Omschrijf hier de organisatie en bedrijfsactiviteiten 

Organisatiesector Overheid   

    

Functieomschrijving 

Als Boa in domein 1 is het jouw taak om te handhaven op de veiligheid en leefbaarheid binnen een gemeente. De 
werkzaamheden die je verricht zijn heel divers. De werkzaamheden waarmee je te maken krijgt variëren van het 
handhaven op de Algemene plaatselijke verordening (APV), het aanspreken van (hang) jeugd, drank- en horecawet 
controles, bekeuren voor onveilige situaties of verkeerd geparkeerde auto’s. Kortom je zorgt ervoor dat de wijk 
schoon, heel en veilig blijft. Jij bent de gastheer/vrouw van de gemeente. Je kent de wijk en de mensen en staat nauw 

in contact met Politie en andere ketenpartners. 
 

Wat wij vragen:  

• Een geldig Boa-getuigschrift en/of HTV diploma (pré, opleiding is mogelijk) 
• Goede communicatieve vaardigheden 
• Geen 9 tot 5 mentaliteit 
• Een goede fysieke conditie 
• Rijbewijs B 

 

IPOL staat al jaren bekend als één van de grote opleiders voor de Boa’s en Politie. 
Wij zijn een eerlijk bedrijf die jou als medewerker hoog in het vaandel hebben staan. Wij begrijpen dat je alleen door 
een prettige samenwerking tot het beste resultaat komt. 
Door ons grote netwerk binnen de branche kunnen wij ervoor zorgen dat jij op de juiste plek terecht komt en daar ook 
de juiste begeleiding krijgt. 
 

 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 16 – 40 uur   

Type overeenkomst 1e jaar detachering 

Werkdagen en werktijden  x  Ma   x  Di  x  Wo  x  Do   x  Vr    Za   Zo      

 Overige informatie  

Proefplaatsing Kies een item  Kies een item 

 Overige informatie 

  



 
 
 

 

 

 

Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Wens Kies een item 

 Overige informatie 

Reiskostenvergoeding? x  Reiskostenvergoeding informatie 

Bereikbaarheid OV  Bereikbaarheid OV informatie 

 

Hoe wil je de kandidaten aangeleverd krijgen? 

Via de mail 
 
  



 
 
 

 

 

 
Ambulant en Forensisch begeleiders 

Contactgegevens WSPR 

Naam contactpersoon    

  Datum 12-10-2020 

E-mail Rijnmond@leerwerkloket.nl 

 

  

Vacaturenummer 3273020 

Vacaturegegevens 

Werkgever Care 2 Get There 

Vacaturetitel Ambulant en Forensisch Begeleiders 

Aantal arbeidsplaatsen 2 

   

  

Sector 

Bij Stichting Care 2 Get There (C2GT) zijn ze gespecialiseerd in het bieden en leveren van zorg en ondersteuning 

binnen de Wlz (Wet Langdurige Zorg), WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Zij zijn voornamelijk actief 

binnen de Gehandicapten Zorg (GZ) en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Zij richten zich op de doelgroep 

jongvolwassenen van 18 t/m 27 jaar en volwassen vanaf 27 jaar met een (licht) verstandelijke en/of psychische 

beperking.  
Organisatiesector Gezondheidszorg en Welzijn   

    

Functieomschrijving 

Functie-eisen voor beide vacatures: 
Functie eisen Begeleider Forensische Zorg: 
• Flexibel inzetbaar tussen maandag en zondag, zowel op de dag als de avond; 
• Afgeronde relevante mbo of hbo-opleiding bijv. Social Work, MWD, SPH, SPW; 
• Minimaal 3 jaar werkervaring binnen het forensisch kader/GGZ, bij voorkeur werkzaam geweest in een PI; 
• Daadkrachtig, communicatie- en organisatievaardig, zelfstandig, creatief, klantgericht, proactief en zeer 
betrouwbaar; 
• Je kunt goed samenwerken, denkt in kansen en mogelijkheden en je hebt humor; 
• Goed gevoel voor interne verhoudingen, snel schakelen tussen verschillende taken en kunnen omgaan met 
verschillende persoonlijkheden. 
• In het bezit van rijbewijs B. 
 
Functie eisen Ambulant begeleider: 
• Minimaal een afgeronde mbo niveau 3; Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen 
• Werkervaring en/of affiniteit met de doelgroep LVB, ADHD, verstandelijke en psychische beperking. 
• Zelfstandig, flexibel  inzetbaar. 
• Goede beheersing van Word, Excel en PowerPoint. 
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is een pre. 
• Vlot, communicatie- en organisatievaardig, zelfstandig, creatief, klantgericht, proactief en zeer 
betrouwbaar.  
• Je kunt goed samenwerken,  communiceert helder en je hebt humor. 
• Goed gevoel voor interne verhoudingen, snel schakelen tussen verschillende taken en kunnen omgaan met 
verschillende persoonlijkheden. 
• In het bezit van rijbewijs B. 
• Vergewisplicht middels verklaring omtrent goed gedrag (VOG) is een vereiste en navraag bij de inspectie 
voor Gezondheidszorg. 
 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 



 
 
 

 

 

 
Aantal uur per week 32-40 uur 

Type overeenkomst Type overeenkomst 

Werkdagen en werktijden   Ma    Di    Wo    Do    Vr    Za    Zo      

 Overige informatie  

Proefplaatsing Nee  Kies een item 

 Het is niet te insteek, maar kan bij twijfel uiteraard worden ingezet. 

Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Eis B (B, BE of B+) 

 Overige informatie 

Reiskostenvergoeding?  Reiskosten worden vergoed 

Bereikbaarheid OV  Slecht bereikbaar met OV 

 

Hoe wil je de kandidaten aangeleverd krijgen? 

CV via e-mail 
 

 
  



 
 
 

 

 

 
Opleiding/ kweekvijver regelmatig voorkomende politie vacatures 

Contactgegevens WSPR 

Naam contactpersoon 
 

  

  Datum  17-11-2020 

E-mail Rijnmond@leerwerkloket.nl    

Vacaturenummer 356232 

Vacaturegegevens 

Werkgever Politie 

Vacaturetitel Opleiding/ Kweekvijver regelmatig voorkomende Politie vacatures 

Aantal arbeidsplaatsen 25 

   

  

Vacatures 
Arrestatietaken Mbo2 

• Betrokkenheid 

• Accuratesse 

• Gezag 

• Stressbestendigheid 

• Samenwerken 

• Sociale vaardigheid 

 
Intake & Service Medewerker Mbo2 

• Luisteren 

• Betrokkenheid 

• Klantgerichtheid 

• Accuratesse 

• Interculturele sensitiviteit 

• Samenwerken 

 
Kweekvijver (Hoofd) agent Mbo3/ Mbo4 

• Gezag 

• Stressbestendigheid 

• Zelfreflectie 

• Flexibel gedrag 

• Samenwerken 

• Sociale vaardigheid 

 
Politiekundige/ Recherchekundige Hbo Werk- Denkniveau 

• Probleemanalyse 

• Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid 

• Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid 

• Initiatief 

• Leervermogen 

• Samenwerken 
 

Sector 

Omschrijf hier de organisatie en bedrijfsactiviteiten 

 

Organisatiesector 

Overheid   

    

 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week Full time 

Type overeenkomst Vast 



 
 
 

 

 

 
Werkdagen en werktijden   Ma    Di    Wo    Do    Vr    Za    Zo      

 Alle dagen/ 24/7  

Proefplaatsing Ja 2 maanden 

   

 

Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Wens B (B, BE of B+) 

 Overige informatie 

Reiskostenvergoeding?  ja 

Bereikbaarheid OV  ja 

 

Hoe wil je de kandidaten aangeleverd krijgen?  

Stuur het CV naar Rijnmond@leerwerkloket.nl 

 

  



 
 
 

 

 

 
Pedagogisch medewerker BSO 

Contactgegevens WSPR 

Naam contactpersoon     

  Datum 14-12-2020 

E-mail Rijnmond@leerwerkloket.nl   

Vacaturenummer 3921720 

Vacaturegegevens 

Werkgever Inspectalent 

Vacaturetitel Pedagogisch medewerker BSO 

Aantal arbeidsplaatsen 1 

Werklocatie Rotterdam  

  

Sector 

Uitzendbureau Inspectalent 

Organisatiesector Gezondheidszorg en Welzijn   

    

Functieomschrijving 

 

Pedagogisch medewerker BSO  

Heb jij ervaring als pedagogisch medewerker in de buitenschoolse opvang en ben je daarnaast ook in het bezit van een 

gekwalificeerd diploma? Ben jij beschikbaar voor 12 uur per week op maandag, dinsdag en donderdag? Mail dan gauw 

je cv en korte motivatie naar: Rijnmond@leerwerkloket.nl 

 

 

Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse begeleiding van de kinderen op jouw eigen groep. Er is sprake van een 

vaste dagindeling, waarin er veel aandacht is voor beweging, uitdagend spel en gezellige eet- en drinkmomenten. Je 

zorgt ervoor dat je je aandacht gelijk verdeeld over elk individueel kind. Je draagt zorg voor de voeding, verschoont 

het kind en bovendien vergeet je niet dat er ook een middagdutje moet worden gedaan. 

 

Functie-vereisten: 

Jij bent een enthousiaste, zorgzame pedagogisch medewerker die een passie heeft voor het werken met kinderen. 

Daarnaast heb je een goed oog voor het groepsproces en herken je signalen van elk kind. Een goede beheersing van 

de Nederlandse taal in woord en geschrift is een vereiste. Ook ben je in het bezit van een diploma waarmee je mag 

werken binnen de buitenschoolse opvang en ben je bereid tot het halen van een geldig EHBO certificaat. 

 

Diploma: Pedagogisch medewerker kinderopvang 3, Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4, SPW3/4, 

Onderwijsassistent 4, Sport en Bewegen 3-4, HBO Pedagogiek of PABO. 

 

Vereist: Nederlands 

Handig om te kunnen: Duits, Engels, Frans, Spaans 

 

Werklocatie is in Rotterdam-Oost en is makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. 

Tijdelijk contract 7 maanden met intentie tot vast. 

€ 2.128 - € 2.899 p/m bruto. Conform CAO Kinderopvang 

 

 

 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 12 uur 

Type overeenkomst Tijdelijk  

Werkdagen en werktijden   Ma    Di    Wo    Do    Vr    Za    Zo      

 Werktijden in overleg  

Proefplaatsing Kies een item  Kies een item 

 Overige informatie 



 
 
 

 

 

 

Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Niet benodigd Kies een item 

  

Reiskostenvergoeding?  Reiskostenvergoeding informatie 

Bereikbaarheid OV  Werklocatie is goed bereikbaar met openbaar vervoer 

 

Hoe wil je de kandidaten aangeleverd krijgen? 

Graag een up-to-date cv met BSN mailen naar Rijnmond@leerwerkloket.nl  
 
 
  



 
 
 

 

 

 
Verpleegkundige 

Contactgegevens WSPR 

Naam contactpersoon     

  Datum 14-12-2020 

E-mail Rijnmond@leerwerkloket.nl   

Vacaturenummer 3921920 

Vacaturegegevens 

Werkgever Inspectalent 

Vacaturetitel Verpleegkundige niveau 4 en Verzorgende IG Thuiszorg 

Aantal arbeidsplaatsen Aantal arbeidsplaatsen 

Werklocatie Rotterdam  

  

Sector 

Uitzendbureau Inspectalent 

Organisatiesector Gezondheidszorg en Welzijn   

    

Functieomschrijving 

 

Heb jij ervaring in de functie verzorgende IG thuiszorg of verpleegkundige niveau 4 en beschik je over de juiste 

diploma('s)? Neem dan gauw contact op per mail voor meer informatie over deze functies: Rijnmond@leerwerkloket.nl 

 

 

Ik ben op zoek naar een verzorgende IG thuiszorg voor minimaal 12 uur per week en een verpleegkundige niveau 4 

voor minimaal 24 uur per week.  

 

❖ De Verzorgende IG thuiszorg verricht alledaagse handelingen; injecties toedienen, verpleegtechnische 

handelingen, begeleiden naar werkzaamheden, gericht op individu.  

 

Functie-vereisten Verzorgende IG thuiszorg : 

- Beschikt over diploma Verzorgende IG 3/4 Of (Wijk)Verpleegkundige 4 (er komen administratieve taken erbij 

als je meer uren wil werken).  

- Iemand die representatief is en op lange termijn wil binden aan het bedrijf 

- Rijbewijs B is een must! 

 

Werktijden: 07.00u - 13.00u en 17.00u - 19.00u 

2 dagen in de week in nader overleg.  

 

Werklocatie is Rotterdam-Zuid.  

Tijdelijk contract met intentie tot vast 

€2000-2971 (bij fulltime werken) conform CAO VVT. 

 

 

❖ De verpleegkundige (niveau 4) komt te werken in Rotterdam, op een herstel- en verpleegafdeling waar zorg 

wordt geboden aan dak- en thuislozen met een combinatie van ernstige somatische- en psychische problemen. Je 

gaat werken op een nachtopvang, woongedeelte en herstel en verpleegafdeling. 

 

Functie-vereisten Verpleegkundige: 

 

- BIG geregistreerd 

- Minimaal Diploma MBO Verpleegkundige niveau 4 afgerond 

- Affiniteit met de doelgroep, dit is een vereiste 

- Flexibel inzetbaar ivm onregelmatige diensten. Minimaal 24 uur per week (minimaal 3 dagen, ook in weekend). 

Er wordt verwacht dat de verpleegkundige in kwestie onregelmatige diensten draait en hier ook naar beloond 

wordt.  

 



 
 
 

 

 

 
Aanbod: tijdelijk contract met intentie tot vast.  

Salaris maximaal € 3.277,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband, afhankelijk van ervaring, opleiding en 

deskundigheid. 

 

 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week  Minimaal 12 uur (verzorgende ig thuiszorg) en minimaal 24 uur (verpleegkundige) 

Type overeenkomst Tijdelijk/vast 

Werkdagen en werktijden   Ma    Di    Wo    Do    Vr    Za    Zo      

 Werktijden op basis van rooster  

Proefplaatsing Kies een item  Kies een item 

 Overige informatie 

Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Eis B (B, BE of B+) 

 Eigen vervoer pré 

Reiskostenvergoeding?  Reiskostenvergoeding informatie 

Bereikbaarheid OV  Bereikbaarheid OV informatie 

 

Hoe wil je de kandidaten aangeleverd krijgen? 

Graag een up-to-date cv met BSN mailen naar Rijnmond@leerwerkloket.nl 

 
 
  



 
 
 

 

 

 
Medisch pedicure 

Contactgegevens WSPR 

Naam contactpersoon    

  Datum 11-12-2020 

E-mail Rijnmond@leerwerkloket.nl   

Vacaturenummer Komt nog 

Vacaturegegevens 

Werkgever Voetencentrum Wender 

Vacaturetitel  

Aantal arbeidsplaatsen 1 

   

  

Sector 

Omschrijf hier de organisatie en bedrijfsactiviteiten 

Organisatiesector Gezondheidszorg en Welzijn   

    

Functieomschrijving 

Voetencentrum Wender is vanwege het landelijk tekort aan podotherapeuten gestart met het opleiden van 

praktijkondersteuners podotherapeut (POP) die de podotherapeuten gaan ondersteunen door hen werk uit 

handen gaan nemen conform de zogenaamde verlengde armconstructie. De podotherapeut blijft 

eindverantwoordelijk. De praktijkondersteuners in spé volgen een opleiding tot basis én medisch pedicure. 

Daarna komen kandidaten in dienst van Wender en worden zij verder opgeleid in de praktijk door de 

podotherapeut. De opleiding start in januari 2021 en wordt verzorgd door Acuive op locatie in Amersfoort. Het 

opleidingstraject duurt minimaal 4 maanden en maximaal 6 maanden.  

 

De basisopleiding pedicure en vervolgopleiding medisch pedicure is in dit traject de professionele basis om als 

praktijkondersteuner Podotherapeut te werken. Kandidaten worden dus geen pedicure, maar 

praktijkondersteuner. De eerste 4 weken gaan kandidaten voltijd naar school op locatie in Amersfoort voor de 

module basis pedicure. Aansluitend hierop volgt de module medisch pedicure. Deze module zal 3-5 maanden in 

beslag nemen en bestaat uit 1 dag school en 2 of 3 dagen werken afhankelijk van het aantal uren dat 

kandidaten willen werken. De werklocatie is in Vlaardingen. De reiskosten voor de opleiding worden volledig 

vergoed. Bij succesvolle afronding van dit traject wacht kandidaten een baangarantie, en komen bij Wender in 

dienst als praktijkondersteuner voor hetzelfde aantal uren als tijdens het leerwerktraject. 

 

• Functie-eisen: MBO3, rijbewijs, reisbereidheid, uitkeringsduur, geen problemen met voeten) maar ook de 

softe skills (motivatie) worden getoetst. (De opleiding is met OV ook goed te bereiken) 

• Bij voorkeur komen kandidaten uit de zakelijke dienstverlening omdat zij gaan werken met een oudere 

klantdoelgroep. Profiel: administratief medewerkers, secretaresses, receptiemedewerkers maar ook winkel- 

en horecamedewerkers zijn welkom.  

• Belangrijk is dat het traject met behoud van uitkering gevolgd kan worden. Er wordt getoetst op duur WW-

recht. Scholingskosten worden gezamenlijk gedragen.  

 

 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 0,4/0,6 fte uur 

Type overeenkomst Opleiding met daarna dienstverband van minimaal 6 maanden 

Werkdagen en werktijden   Ma    Di    Wo    Do    Vr    Za    Zo      

 Overige informatie  

Proefplaatsing Kies een item  Kies een item 

 Overige informatie 



 
 
 

 

 

 

Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Wens B (B, BE of B+) 

 Overige informatie 

Reiskostenvergoeding?  Reiskostenvergoeding informatie 

Bereikbaarheid OV  Bereikbaarheid OV informatie 

 

Hoe wil je de kandidaten aangeleverd krijgen? 

De kandidaat kan voorgesteld worden door een CV en motivatie te sturen naar Rijnmond@leerwerkloket.nl 

 
 

 
 
  



 
 
 

 

 

 
Leer-werktraject Letselschade Behandelaar 

Contactgegevens WSPR 

Naam contactpersoon    

  Datum 4-1-2021 

E-mail Rijnmond@leerwerkloket.nl   

Vacaturenummer 7221 

Vacaturegegevens 

Werkgever Randstad Letselschade B.V 

Vacaturetitel Leer- werktraject Letselschade Behandelaar  

Aantal arbeidsplaatsen 2 

   

  

Sector 

Omschrijf hier de organisatie en bedrijfsactiviteiten 

Organisatiesector Zakelijke dienstverlening   

    

Functieomschrijving 

Na een leer- werktraject van 1 jaar ga je onder begeleiding aan de slag met de uitvoering van letselschadezaken.  

Je krijgt te maken met cliënten die betrokken zijn geweest bij een verkeersongeval of andere gebeurtenis. 

Als schadebehandelaar adviseer je cliënten en treedt je namens hen op de richting van de wederpartij. Na een ruime 

inwerk- en opleidingsperiode wordt je als schadebehandelaar gedetacheerd bij één van onze klanten in de 

letselschadebranche.  

 

Als schadebehandelaar letselschade heb je de volgende verantwoordelijkheden: 

• Onder begeleiding zaken en juridische kwesties behandelen op het gebied van onrechtmatige daad en 

letselschade 

• Je adviseert de cliënt over de omvang van de schade en ziet tot een (financiële) regeling van de zaak te komen 

• Overleggen met de cliënt over de inhoud en wijze van behandeling van de zaak 

• Wanneer nodig externe deskundigen inschakelen 

• Cliëntbezoeken afleggen om te inventariseren wat de aard en omvang van de schade is 

 

Je behandelt zaken waarbij het verzekerde letsel heeft opgelopen door bijvoorbeeld een verkeersongeval of een 

arbeidsongeval. Daarnaast behandel je zaken die als rechtsgrond onrechtmatig daad hebben zonder dat medische 

aspecten spelen. 

 

Wat vragen wij? 
• Afgeronde HBO-Rechten of Universiteit , HBO financiële dienstverlening of MBO-Banken en Verzekeringen met 

WFT basis en schade 

• Affiniteit voor letselschadezaken 

• Klantgericht, stressbestendig, oplossingsgericht, analytisch en cijfermatig sterk 

• Empathisch en sensitief 

• Vaardig in de Nederlandse taal, zowel in woord als geschrift 

• Affiniteit met andere culturen en talen, o.a Turks, Arabisch, Pools en van Oostblok en Balkan landen.  

Wat bieden wij? 
• Uitdagende, zelfstandige functie met persoonlijke begeleiding door een eigen mentor 

• Een gedegen opleidingsprogramma 

• Na 1 jaar stage/opleiding markt conform salaris, 8% vakantiegeld. 

• Vast contract met 25 vakantiedagen per jaar. 

• Detachering bij verzekeraars na een werkperiode van 3 jaar.  

 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 40 uur 

Type overeenkomst Leer- werktraject 

Werkdagen en werktijden  x  Ma   x  Di   x  Wo   x  Do  x  Vr    Za    Zo      



 
 
 

 

 

 
 Overige informatie  

Proefplaatsing Kies een item  Kies een item 

 Leer- werktraject van 1 jaar 

Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Wens Kies een item 

 Overige informatie 

Reiskostenvergoeding? x  Reiskostenvergoeding informatie 

Bereikbaarheid OV x  Bereikbaarheid OV informatie 

 

Hoe wil je de kandidaten aangeleverd krijgen? 

Per e-mail naar Rijnmond@leerwerkloket.nl 

 
 
  



 
 
 

 

 

 
NT2 docent 

Contactgegevens WSPR 

Naam contactpersoon Naam contactpersoon   

  Datum 25-1-2021 

E-mail Rijnmond@leerwerkloket.nl   

Vacaturenummer 180921 

Vacaturegegevens 

Werkgever NLEducatie 

Vacaturetitel Parttime NT2-Docenten (Nederlands als tweede taal) 

Aantal arbeidsplaatsen Aantal arbeidsplaatsen 

   

  

Sector 

NLtraining en NLeducatie zijn succesvolle zusterbedrijven in de wereld van het leren van de Nederlandse taal en 

integratie. Of je nu al heel lang in Nederland woont of hier nog maar net bent, of je geboren bent in Nederland of in 

een ander land; iedereen kan bij hun terecht voor een geschikte cursus. 

Organisatiesector Onderwijs   

    

Functieomschrijving 

Zij zoeken docenten die: 
o Beschikken over een NT2-opleiding volgens de voorwaarden van het keurmerk Blik op Werk; 
o Passie hebben voor het geven van Nederlands aan anderstaligen; 
o Ervaring en of kennis hebben met en over de verschillende methodieken in dit vakgebied; 
o Minimaal twee dagdelen per week beschikbaar zijn; 

o Voldoende digitale vaardigheden om de lessen online te kunnen geven met bijvoorbeeld Teams, Zoom, en 
gebruik te kunnen maken van bijvoorbeeld PowerPoint tijdens de lessen.e.d; 

o Administratieve vaardigheden om presentie en vorderingen bij houden in het registratie systeem; 
o Deadlines kunnen bewaken om gegevens die samen hangen met facturatie op tijd aan te leveren. 

 
Zij bieden: 

o Een plek binnen een organisatie die kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan; 
o De mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen. Ze bieden trainingen, een jaarlijkse studiedag en een 

tegemoetkoming in de kosten voor deskundigheidsbevordering; 
o Persoonlijke, inhoudelijke ondersteuning door een plusdocent; 
o Een informele, prettige werksfeer en enthousiaste bevlogen collega’s. 

 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 8-16 uur 

Type overeenkomst Type overeenkomst 

Werkdagen en werktijden   Ma    Di    Wo    Do    Vr    Za    Zo      

 Zij zijn erg blij met mensen die in de avonden willen werken! 

Proefplaatsing Nee  Kies een item 

 Een proefplaatsing is niet de eerste insteek, maar het kan altijd een middel zijn om 
een werkzoekende ergens aan het werk te krijgen.  

Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Onbekend   

 Overige informatie 

Reiskostenvergoeding?  Reiskostenvergoeding informatie 

Bereikbaarheid OV  Bereikbaarheid OV informatie 

 

Hoe wil je de kandidaten aangeleverd krijgen? 

 
Ik zou graag het cv via de e-mail ontvangen: Rijnmond@leerwerkloket.nl 

 



 
 
 

 

 

 
  



 
 
 

 

 

 
 

Sector Productie en Agrarisch 
 

Tuinbouwmedewerker 

Contactgegevens WSPR 

Naam contactpersoon    

  Datum 27-5-2020 

E-mail Rijnmond@leerwerkloket.nl 

 

  

Vacaturenummer 1552720 

Vacaturegegevens 

Werkgever Trionymus Personeelsdiensten 

Vacaturetitel Tuinbouwmedewerker 

Aantal arbeidsplaatsen 2 

   

  

Sector 

Omschrijf hier de organisatie en bedrijfsactiviteiten 

Organisatiesector Tuinbouw   

    

Functieomschrijving 

Bonsai Planten Kwekerij , Bleiswijk 

fGemotiveerde mannen en vrouwen 

- Kandidaten die de Nederlandse en/of de Engels taal machtig zijn, dit is een must 

- Kandidaten die het leuk vinden om fysiek werk uit te voeren 

- Kandidaten die bereidt zijn om 6 dagen per week te werken 

 

Het verzorgen van planten, zoals het snoeiwerk, schoonmaken, uitzetten van planten op tafels , bestellingen maken, 

stickeren en etiketteren , overpot werkzaamheden, lopende band werkzaamheden zoals plantarrangementen 

samenstellen met decoraties, containers lossen en Deense karren bouwen. 

- De bovengenoemde werkzaamheden zijn afhankelijk van op welke afdeling je komt te werken 

 

Standaard 5/6 dagen per week werk (ongeveer 45/50h per week) 

- Bij rustige periode is soms 4 dagen per week werk 

- Prettige werksfeer 

- Jaarrond werk 

- Persoonlijke opleiding in eigen taal 

- Marktconform salaris 

 

 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 40 uur 

Type overeenkomst Uitzendovereenkomst 

Werkdagen en werktijden   Ma    Di    Wo    Do    Vr    Za    Zo      

 Overige informatie  

Proefplaatsing Kies een item  Kies een item 

 Overige informatie 

  



 
 
 

 

 

 

Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Wens B (B, BE of B+) 

 Overige informatie 

Reiskostenvergoeding?  Reiskostenvergoeding informatie 

Bereikbaarheid OV  Bereikbaarheid OV informatie 

 

Hoe wil je de kandidaten aangeleverd krijgen? 

CV met korte profiel met ervaring/certificaten/ beheersing Ned. Taal of andere talen. 
Eventuele belemmeringen. 

 
 

 
 
  



 
 
 

 

 

 
Tuinbouwmedewerker orchideeen 

Contactgegevens WSPR 

Naam contactpersoon    

  Datum 27-5-2020 

E-mail Rijnmond@leerwerkloket.nl 

 

  

Vacaturenummer 1552720 

Vacaturegegevens 

Werkgever Trionymus Personeelsdensten 

Vacaturetitel Tuinbouwmedewerker (orchideeën) 

Aantal arbeidsplaatsen 2 

   

  

Sector 

Omschrijf hier de organisatie en bedrijfsactiviteiten 

Organisatiesector Tuinbouw   

    

Functieomschrijving 

Orchideeën Kwekerij ( Phalaenopsis), Bleiswijk 

 

Gemotiveerde mannen en vrouwen voor een langere periode 

- Kandidaten die bereidt zijn om 5 dagen per week werken 

- Kandidaten die leuk vinden om fysiek werk uit te voeren 

- Kandidaten die de Nederlandse en/of de Engels taal machtig zijn, dit is een pre 

 

- Poten 

- Stokken 

- Inpakken 

- Wijder zetten 

 

Standaard 5 dagen per week werken (gemiddeld 38 uur per week) 

- Prettige werksfeer 

- Jaarrond werk 

- Persoonlijke opleiding in eigen taal 

- Marktconform salaris 

 

Temperatuur tussen 28 en 32 graden 

 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 38 uur 

Type overeenkomst Uitzendovereenkomst 

Werkdagen en werktijden   Ma    Di    Wo    Do    Vr    Za    Zo      

 Overige informatie  

Proefplaatsing Kies een item  Kies een item 

 Overige informatie 

  



 
 
 

 

 

 

Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Wens B (B, BE of B+) 

 Overige informatie 

Reiskostenvergoeding?  Reiskostenvergoeding informatie 

Bereikbaarheid OV  Bereikbaarheid OV informatie 

 

Hoe wil je de kandidaten aangeleverd krijgen? 

CV met korte profiel met ervaring/certificaten/ beheersing Ned. Taal of andere talen. 
Eventuele belemmeringen. 

 
 

 
  



 
 
 

 

 

 
Medewerker rozenkwekerij 

Contactgegevens WSPR 

Naam contactpersoon    

  Datum 27-5-2020 

E-mail Rijnmond@leerwerkloket.nl   

Vacaturenummer 1552720 

Vacaturegegevens 

Werkgever Trionymus Personeelsdiensten 

Vacaturetitel Medewerker rozenkwekerij 

Aantal arbeidsplaatsen 2 

   

  

Sector 

Omschrijf hier de organisatie en bedrijfsactiviteiten 

Organisatiesector Tuinbouw   

    

Functieomschrijving 

Rozen Kwekerij, Bleiswijk (rozen kwekerij) 
Gemotiveerde mannen en vrouwen voor een langere periode 
- Kandidaten met aantoonbare werkervaring is een must 
- Kandidaten die het werk serieus nemen 
- Kandidaten met verantwoordelijkheidsgevoel 

- Kandidaten die zowel zelfstandig als in een team kunnen werken 
- Kandidaten die bereid zijn om 7 dagen per week werken 
- Kandidaten die leuk vinden om fysiek werk uit te voeren 
- Kandidaten die de Nederlandse en/of de Engels taal machtig zijn, dit is een pre 
 
Knippen van rozen 
- Inbuigen van het blad 
- Pluizen van de rozen 
 
Standaard 6/7 dagen per week werken (ongeveer 45/50h per week) 
- Jaarrond werk 
- Leuk team 

- Marktconform salaris 
 
Temperatuur tussen 28 en 32 graden 
 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 40 uur 

Type overeenkomst Uitzendovereenkomst 

Werkdagen en werktijden   Ma    Di    Wo    Do    Vr    Za    Zo      

 Overige informatie  

Proefplaatsing Kies een item  Kies een item 

 Overige informatie 

Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Wens Kies een item 

 Overige informatie 

Reiskostenvergoeding?  Reiskostenvergoeding informatie 

Bereikbaarheid OV  Bereikbaarheid OV informatie 

  



 
 
 

 

 

 

 

Hoe wil je de kandidaten aangeleverd krijgen? 

CV met korte profiel met ervaring/certificaten/ beheersing Ned. Taal of andere talen. 
Eventuele belemmeringen. 
 
 

  



 
 
 

 

 

 
Hovenier 

Contactgegevens WSPR 

Naam contactpersoon Naam contactpersoon   

  Datum 21-8-2020 

E-mail Rijnmond@leerwerkloket.nl   

Vacaturenummer 2596520 

Vacaturegegevens 

Werkgever Green-Care Tuin realisatie.  

Vacaturetitel  

Aantal arbeidsplaatsen 1 

   

  

Sector 

Hoveniersbedrijf te Hoek v Holland is gericht op het ontwerpen en inrichten van nieuwe tuinen.  

Organisatiesector Kies een item   

    

Functieomschrijving 

Werkgever is op zoek naar een Meewerkend Voorman Hovenier.  

Werkzaamheden zijn:  

Maken van ontwerpen, offertes en planning, bestellen van materialen, aansturen collega’s, meehelpen bij de aanleg van 
tuinen.  

Meehelpen met: bestraten, bouwen van veranda’s, schuren/tuinhuisjes, vlonders, aanleg beregening, schuttingen, beplanten, 
verlichting, pergola’s enz…  

Flexibel ingesteld zijn, leidinggevende capaciteiten, beleefd zijn, Nederlands sprekend, geen 9-5 mentaliteit hebben.  

Overige eisen;  

* In het bezit van rijbewijs B-E  

* C rijbewijs zou geweldig zijn, dus een pré  

* Ervaring in ontwerpen van tuinen (evt. met Helix cad Visual) ook een pré / eventueel aan te leren!  

* Ervaring in het begroten van tuinen  

* Goed organisatorisch inzicht  

* Goed technisch inzicht  

* Ruime ervaring in de aanleg van tuinen  

* Zelfstandig kunnen werken In het bezit zijn van eigen vervoer om bij de werkgever in Hoek van Holland te komen. 

 U komt te werken in een gezellig team.  

Reiskosten vergoeding is een mogelijkheid.  

Veel doorgroei mogelijkheden  

Prettig werken met de juiste machines en gereedschappen 

 



 
 
 

 

 

 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 37,5 uur 

Type overeenkomst Type overeenkomst 

Werkdagen en werktijden  x  Ma  x  Di  x  Wo   x  Do  x  Vr    Za    Zo      

 07.00 uur beginnen   

Proefplaatsing Nee  Kies een item 

 Overige informatie 

Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Eis B (B, BE of B+) 

 Rijbewijs C zou een pré zijn.  

Reiskostenvergoeding? x  Reiskostenvergoeding informatie 

Bereikbaarheid OV  Moeizaam bereikbaar voor OV daarom Eigen vervoer noodzakelijk.  

 

Hoe wil je de kandidaten aangeleverd krijgen? 

Kandidaat aanleveren via een mail met CV en onderbouwing waarom hij/zij dit werk wilt gaan doen. 
Mailen naar Rijnmond@leerwerkloket.nl 

 
 
  



 
 
 

 

 

 

Leerling hovenier 

Contactgegevens WSPR 

Naam contactpersoon    

  Datum 21-8-2020 

E-mail Rijnmond@leerwerkloket.nl   

Vacaturenummer 2596520 

Vacaturegegevens 

Werkgever Green-Care Tuin realisatie.  

Vacaturetitel  

Aantal arbeidsplaatsen 1 

   

  

Sector 

Hoveniersbedrijf te Hoek v Holland is gericht op het ontwerpen en inrichten van nieuwe tuinen.  

Organisatiesector Kies een item   

    

Functieomschrijving 

Werkgever is op zoek naar een Vakbekwame of leerling Hovenier. 

 

Werkzaamheden zijn:  

* aanleg van tuinen, bestraten, bouwen van veranda’s, schuren/tuinhuisjes, vlonders, aanleg beregening, schuttingen, 

beplanten, verlichting, pergola’s etc.  

* Flexibel ingesteld zijn, beleefd zijn,  

* Nederlands sprekend,  

* geen 9-5 mentaliteit hebben.  

 

Overige eisen; 

* In het bezit van rijbewijs B-E 

* Ervaring in de aanleg van tuinen  

* zelfstandig kunnen werken  

* fysiek in orde ivm zwaar werk.  

* vanaf 07.00 uur beginnen.  

 

Bij een leerling Hovenier zoeken wij iemand die interesse heeft in het Hoveniersvak, zeer gemotiveerd is en het vak wil 

leren.  

Mag ook een kandidaat zijn die  1 dag naar school gaat en 4 dagen kan werken. 

 

In het bezit zijn van eigen vervoer om bij de werkgever in Hoek van Holland te komen 

U komt te werken in een gezellig team.  

Reiskosten vergoeding is een mogelijkheid.  

Veel doorgroei mogelijkheden  

Prettig werken met de juiste machines en gereedschappen 

 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 37,5 uur 

Type overeenkomst Type overeenkomst 

Werkdagen en werktijden  x  Ma  x  Di  x  Wo   x  Do  x  Vr    Za    Zo      

 07.00 uur beginnen   

Proefplaatsing Nee  Kies een item 

 Overige informatie 

Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Eis B (B, BE of B+) 

  



 
 
 

 

 

 
Reiskostenvergoeding? x  Reiskostenvergoeding informatie 

Bereikbaarheid OV  Moeizaam bereikbaar voor OV daarom Eigen vervoer noodzakelijk.  

 

Hoe wil je de kandidaten aangeleverd krijgen? 

Kandidaat aanleveren via een mail met CV en onderbouwing waarom hij/zij dit werk wilt gaan doen. 
Mailen naar Rijnmond@leerwerkloket.nl 

 
 
 
 

  



 
 
 

 

 

 

 
Diverse vacatures sector groenvoorziening/bouw/grond, weg en waterbouw (GWW) 

Contactgegevens WSPR 

Naam contactpersoon    

  Datum 8-6-2020 

E-mail Rijnmond@leerwerkloket.nl   

Vacaturenummer 1713020 

Vacaturegegevens 

Werkgever Herenbos 

Vacaturetitel Diverse vacatures sector groenvoorziening/bouw/grond, weg en waterbouw (GWW) 

Aantal arbeidsplaatsen 1 

Werklocatie Voornamelijk in Zuid-Holland  

  

Sector 

Herenbos is een personeelswervings- en adviesbureau op het gebied van de groensector, bouwsector en GWW-sector. 

Organisatiesector Kies een item   

    

Functieomschrijving 

Op zoek naar een actieve baan en wil je aan de slag in de frisse buitenlucht? Kom werken bij Herenbos!  

Uitzendbureau Herenbos heeft diverse vacatures in de sector groenvoorziening, bouw en grond, weg en 

waterbouw.  

 

Je kan hier terecht voor werk als o.a. hovenier, bos/maaimachinist, kraanmachinist, opperman bestrating 

of andere banen in de diverse sectoren.  

 

Vereisten 

• Iemand die graag in buitenlucht werkt  

• Bereid in elk weertype te werken 

• Bereid zwaar fysiek werk (voornamelijk tillen en sjouwen) te verrichten 

• Het liefst ervaring in het groen of in de grond-, weg- en waterbouw (GWW) 

• Rijbewijs B (eigen vervoer is een pré) 

• Fulltime beschikbaar 

• Doorzetter, zelfstandig en harde werker 

• Geldig VCA certificaat (of bereid te behalen) 

 

 

Aanbod 

• Een leuke en uitdagende werkplek 

• Vakantiegeld 8,33% 

• 25 vakantiedagen per jaar 

• Werkschoenen 

• Reiskostenvergoeding (indien van toepassing) 

• Cursus VCA (basis) 

• 25 vakantiedagen per jaar 

• Marktconform salaris 
 

 

 

Bekijk op de volgende pagina een aantal vacatures voor een passende baan.  

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 
 

 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 40 uur 

Type overeenkomst uitzendovereenkomst 

Werkdagen en werktijden   Ma    Di    Wo    Do    Vr    Za    Zo      

 Werktijden: 07.00-16.00 uur  

(let op: dit is een richtlijn, per opdrachtgever kan een afwijking gemaakt worden)  

Proefplaatsing Kies een item  Kies een item 

 Overige informatie 

Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Eis B (B, BE of B+) 

 Eigen vervoer gewenst 

Reiskostenvergoeding?  Reiskostenvergoeding informatie 

Bereikbaarheid OV  Bereikbaarheid OV informatie 

Hoe wil je de kandidaten aangeleverd krijgen? 

Graag een up-to-date cv met korte profielbeschrijving (ervaring/beschikbaarheid/certificaten/belemmeringen etc.) 

mailen naar Rijnmond@leerwerkloket.nl 

 
 
  



 
 
 

 

 

 
Groenmedewerkers 

Contactgegevens WSPR 

Naam contactpersoon    

  Datum 11-1-2021 

E-mail Rijnmond@leerwerkloket.nl 

 

  

Vacaturenummer 38421 

Vacaturegegevens 

Werkgever Roteck 

Vacaturetitel Groenmedewerkers 

Aantal arbeidsplaatsen 24 

   

  

Sector 

Bedrijf werkt in het opbrengen van slijtvaste lagen. 

Organisatiesector Tuinbouw   

    

Functieomschrijving 

Zowel mensen met als zonder ervaring zijn welkom. 

 

We zoeken zowel reguliere medewerkers voor de groenvoorziening als een medewerker met rijbewijs BE voor het 

rijden van het wagen met aanhanger met versnipperaar. De werkzaamheden zijn in Krimpen, Rotterdam en Sliedrecht 

allen aparte projecten. 

 

Belangrijkste is dat je gemotiveerd bent en het fijn vindt om buiten te werken. Werving gaat nu van start, dan volgen 

de gespreken en half februari zal het werk gaan starten.  

 

Spreek je kandidaten die dit willen zet ze alsjeblieft aan me door, ook na februari want ervaring leert dat er toch vaak 

gaten gaan vallen in de bezetting. 

 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week Aantal 32 / 40 uur 

Type overeenkomst Zowel pt als ft mogelijkheden 

Werkdagen en werktijden  x Ma   x Di   x Wo   x Do   x Vr      Za     Zo      

  

 

Proefplaatsing Kies een item  Kies een item 

 Overige informatie 

Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Wens B (B, BE of B+) 

 Overige informatie 

Reiskostenvergoeding?  Reiskostenvergoeding informatie 

Bereikbaarheid OV  Bereikbaarheid OV informatie 

Rijbewijs BE (alleen een eis voor de bestuurdersfunctie voor de houtversnipperaar) 

Hoe wil je de kandidaten aangeleverd krijgen? 

CV per mail 
 
 
 

 


