Vacature: (Wissel) schoonmaak (+/-9 uur)
Functienaam

(Wissel) schoonmaak (+/-9 uur)

Soort

Permanent

Branche

Diensten

Status

Open

Accountmanager

Juliette Kuiperi

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Als Housekeeping medewerker zorg je ervoor dat de cottages steeds weer schoon zijn en er pico bello
uitzien! Dit uiteraard voor een zo prettig mogelijk verblijf van onze arriverende gasten.
Wil jij als schoonmaker ervoor zorgen dat de eerste indruk van ons park optimaal is?
Dan zoeken wij jou! •Je maakt op maandag en op vrijdag tussen 10.00 en 15.00 uur zelfstandig diverse
cottages schoon.
•Als je één van deze dagen niet beschikbaar bent, maar wel flexibel inzetbaar bent op dinsdag t/m
donderdag horen we dat ook graag van je.
•Je signaleert mankementen aan- en ontbreken van inventaris in de cottage en communiceert dit aan
logistiek.
•Je zorgt voor een optimale gastgerichtheid tijdens je aanwezigheid op het park.
Er zijn vier plekken in Eindhoven waar je kunt opstappen en met een eigen bus naar Center Parcs wordt
gebracht.
Vereisten
•Je bent bewust op zoek naar een parttime baan voor +/- 9 uur in de week.
•Je bent altijd beschikbaar op maandag en/of vrijdag van 10.00 uur tot 15.00 uur.
•Je kunt fietsen.
•Je weet van fysiek aanpakken.
Te bieden
•Je salariëring is conform de CAO Recreatie en we bieden daarnaast zeer goede secundaire
arbeidsvoorwaarden.
•Voor de medewerkers zonder eigen vervoer is er een gratis taxiservice vanuit verschillende
opstapplaatsen in Eindhoven beschikbaar. Je wordt hier tussen 9.00 en 9.15 uur opgehaald en bent
tussen 15.45 en 16.00 uur weer terug
Heb je interesse in deze functie mail dan je CV naar matchingsunit@eindhoven.nl

Vacature: Administratief ondersteuner
Functienaam

Administratief ondersteuner

Soort

Permanent

Branche

Diensten

Status

Open

Accountmanager

Janneke Willems

Profiel
Type

Social return

Laatste wijziging

Omschrijving
Voor een bedrijf gevestigd op Eindhoven Airport zijn wij in het kader van Social Return op zoek naar een
administratief ondersteuner voor 32 uur per week.
YER is een internationaal arbeidsbemiddelingsbureau voor vaste en tijdelijke functies, gericht op
professionals met een Bachelor-, Master- of PhD-titel. In Nederland hebben we 9 kantoren en daarnaast
zijn we ook gevestigd in de Verenigde Staten. We zijn al sinds 1987 actief in de arbeidsbemiddeling en
inmiddels uitgegroeid tot een toonaangevende internationale speler voor de invulling van zowel
tijdelijke als vaste functies.
Werkzaamheden:
De functie zal zijn om ervoor te zorgen dat alle vacatures die we krijgen bij ASML, Philips, DAF, Bosch,
NXP etc direct online worden gezet. Ofwel deze persoon moet uit de portals de vacature teksten halen
en deze onder de juiste naam van de consultant online zetten.
Vaardigheden:
- zeer accuraat
- Mbo + niveau
- Goede beheersing van de Engelse en Nederlandse taal (eis)
- bekend met computer
- goed administratief onderlegd
Om hiervoor in aanmerking te komen is het van belang dat je in het bezit bent van een participatiewet
uitkering
kandidaten kunnen hun CV mailen naar matchingsunit@eindhoven.nl

Vacature: Beleidsadviseur Crisisbeheersing
Functienaam

Beleidsadviseur Crisisbeheersing Soort

Tijdelijk

Branche

Diensten

Status

Open

Accountmanager

Janneke Willems

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Werken bij Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost betekent werken aan veiligheid.
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost wordt gevormd door drie sectoren; Bedrijfsvoering, Risico- en
Crisisbeheersing en Incidentbestrijding. De afdeling Crisisbeheersing (CB) bevindt zich binnen de sector
Risico- en Crisisbeheersing. Op de afdeling Crisisbeheersing is vanwege externe mobiliteit, een
detachering naar een van onze partners, de volgende vacature ontstaan voor de duur van 12 maanden
met de mogelijkheid tot een vaste benoeming:
Beleidsadviseur Crisisbeheersing (33 uur)
De afdeling Crisisbeheersing heeft een voorbereidende en coördinerende rol binnen de
rampenbestrijding en crisisbeheersing. Crisisbeheersing is een continu multidisciplinair proces dat erop
is gericht in geval van een crisis of ramp een groot aantal betrokken diensten te laten functioneren als
één samenhangende organisatie, met als doel de crisis gezamenlijk en doelmatig te bestrijden. De
beleidsadviseur crisisbeheersing verantwoordelijkheid voor beleidsadvisering en (projectmatige) voorbereiding op crisisbeheersing en rampenbestrijding.
De nadruk ligt op het gebied van het Regionaal Risicoprofiel en de grensoverschrijdende samenwerking
(GROS) met België. Het onderhouden van de samenwerking met de verschillende crisispartners op
regionaal, nationaal en internationaal niveau is hierbij van essentieel belang.
Functie-inhoud
Ontwikkeling, implementatie en evaluatie van nieuw beleid binnen het beleidsterrein van
rampenbestrijding en crisisbeheersing.
• Analyseert relevante maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en vertaalt deze in nieuw beleid;
• Stelt plannen, adviesnota’s, bestuursvoorstellen en brieven op;
• Bevordert de implementatie van beleid zowel binnen de organisatie als bij externe ketenpartners;
• Leidt beleidsprojecten, veelal met crisispartners uit de algemene en functionele keten, gericht op het
ontwikkelen, afstemmen en implementeren van planfiguren;
Functie-eisen
• HBO+/ WO werk- en denkniveau;
• Brede kennis en expertise op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing;
• Politiek en bestuurlijke sensitiviteit;
• Vaardig in het leiden, begeleiden en ondersteunen van projecten;
• Vaardig in het overbruggen van belangentegenstelling en zoeken naar gezamenlijk belang;
• Vaardig in het werken onder tijdsdruk en onder veranderende omgeving/ omstandigheden;
• Vaardig in het geven van advies op bestuurlijk niveau;
• Communicatief en contactueel vaardig; ervaring met adviseren (in woord en geschrift);

• Zelfstandig, initiatiefrijk en creatief in de uitvoering van het werk;
• Bereidheid deel te nemen aan een piketfunctie (de kandidaat dient binnen een afstand van 45
minuten van de standplaats te wonen);
• Analytisch vermogen; informatie kunnen vertalen in verbeteracties;
• Teamspeler;
• Resultaatgericht;
• Doortastend en volhoudend.
kandidaten kunnen hun CV mailen naar matchingsunit@eindhoven.nl

Vacature: Financieel adviseur
Functienaam

Financieel adviseur

Soort

Permanent

Branche

Diensten

Status

Open

Accountmanager

Juliette Kuiperi

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Je werkt bij een advies bureau in Eindhoven.. De werkzaamheden bestaan hoofzakelijk uit rapporten
opstellen, analyseren en adviseren voor bedrijven in een team van medewerkers in Nederland. Het
betreft een fulltime functie
Vereisten
Je moet een bedrijfseconomische opleiding hebben op Universitair of HBO niveau. Daarbij heb je
financiële werkervaring (als adviseur bijv bij een bank op de afdeling kredieten).
Te bieden
Half jaar contract met kans op een vast dienstverband

Vacature: Fiscaal parkeercontroleur
Functienaam

Fiscaal parkeercontroleur

Soort

Permanent

Branche

Diensten

Status

Open

Accountmanager

Juliette Kuiperi

Profiel
Type

Social return

Laatste wijziging

Omschrijving
Voor een handhavingsbureau zijn we op zoek naar fiscaal parkeercontroleurs voor gemeente Eindhoven
voor 24-36 uren per week. Je bent in deze functie het visitekaartje van de gemeente. Je verstrekt
informatie en geeft voorlichting aan burgers en verleent assistentie bij incidenten en calamiteiten.
Werkzaamheden zijn:
- Toezicht handhaving van het parkeerbeleid
- Toezicht houden openbare ruimte
Wat wordt er geboden?
Je werkt eerst een maand met behoud van uitkering en vervolgens krijg je een half jaarcontract. Je gaat
€ 12,55 bruto per uur verdienen.
Functie eisen
- VOG kunnen overleggen
- Bereid zijn, om de week in het weekend te werken
- Bijstandsuitkering hebben
- Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
- Fysiek in orde
- Communicatief vaardig
Heb je interesse in deze functie en voldoe je aan bovenstaande eisen?
Stuur dan een mail met je CV en motivatie naar matchingsunit@eindhoven.nl

Vacature: Inbound klantcontactmedewerker
Functienaam

Inbound klantcontactmedewerker Soort

Permanent

Branche

Diensten

Status

Open

Accountmanager

Janneke Willems

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Gezocht voor een bedrijf in Best een Inbound klantcontact medewerker (Best)
Ben jij servicegericht en empathisch? Heb jij goede communicatieve vaardigheden en zoek jij een leuke
baan met veel klantcontact?
Wij zoeken flexibele en enthousiaste klachtcontact medewerkers met MBO+ niveau voor 16 tot 24 uur
per week.
De Persgroep is een landelijke uitgeverij van dagbladen, huis-aan-huis kranten en verschillende
nieuwssites. Het is een dynamische organisatie met ruimte voor ambitieuze medewerkers. Ze hebben
de beste mensen nodig op het klant contact center om een hoogwaardige service te verlenen en vanuit
die gedachte ook nieuwe klanten te werven en te behouden. Ze bieden de mensen die er werken een
prettige werkomgeving en goede begeleiding. Het uurloon is € 10,87 bruto per uur (23 jaar en ouder).
In deze functie ben je het aanspreekpunt voor abonnees met vragen over hun abonnement, de
bezorging of eventuele klachten. Ook ga je veel vragen krijgen over digitale abonnementsvormen (voor
tablets, smartphones etc.). Deze gesprekken kun je voeren zonder belscript nadat je de trainingen hebt
gevolgd.
Je werktijden zijn maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur en op zaterdag tussen 08.00
en 12.00 uur. Er wordt een flexibele beschikbaarheid gevraagd waarbij je minimaal op vrijdag &
zaterdag inzetbaar bent en bij voorkeur ook op maandag- en woensdagmiddag kunt werken.
Persoonlijkheidsprofiel:
- Je hebt ruim voldoende lef en zelfvertrouwen.
- Je kunt goed luisteren naar de klant en anticiperen op wat hij of zij zegt.
- Je bent klantgericht.
- Je hebt affiniteit met en kennis van digitale producten; smartphones, apps en tablets.
- Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend.
- Je bent flexibel beschikbaar voor 16 tot 24 uur per week
kandidaten kunnen hun CV mailen naar matchingsunit@eindhoven.nl

Vacature: Junior helpdeskmedewerker
Functienaam

Junior helpdeskmedewerker

Soort

Tijdelijk

Branche

Diensten

Status

Open

Accountmanager

Janneke Willems

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Voor een bedrijf in Eindhoven zijn we op zoek naar Junior Klantenservice medewerker
SALAR Nederland, gevestigd in Eindhoven is al bijna 30 jaar een gevestigde naam als
softwareleverancier op het gebied van loon en salarisadministraties aan het MKB. Met de uitlevering
van onze SAAS-software zijn we continu in ontwikkeling om de juiste tools bij onze eindgebruikers neer
te leggen, variërend van uitgebreide webkoppelingen met diverse instanties tot het opzetten van
geavanceerde HR Tools.
Werkzaamheden:
• Ondersteuning van onze gebruikers via telefoon, mail en nieuwe manieren van communiceren
• Wensen van gebruikers onderkennen
• Het signaleren van knelpunten in de software
• Gezamenlijk met het team hiervoor oplossingen verzinnen
• Op de hoogte blijven en actie nemen op ontwikkelingen op Salaris en HR gebied
Functie-eisen:
• MBO+
• Affiniteit met (salaris)administratie
• Communicatief sterk in woord en geschrift
• Klant- en servicegericht
Wat mag je van ons verwachten:
• Een marktconform salaris
• Goede interne en externe opleidingsmogelijkheden
• Doorgroei mogelijkheden
• Een collegiaal, professioneel en enthousiast team
kandidaten kunnen hun CV mailen naar matchingsunit@eindhoven.nl

Vacature: Juridisch adviseur
Functienaam

Juridisch adviseur

Soort

Permanent

Branche

Diensten

Status

Open

Accountmanager

Juliette Kuiperi

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Een juridisch advies bureau is op zoek naar een Adviseur. De werkzaamheden bestaan uit contracten
opstellen, adviseren, procedures opstarten/begeleiden voor bedrijven in Nederland.
Vereisten
Je moet een juridische opleiding hebben gevolgd op HBO of Universitair niveau op civielrechtelijk
gebeid en o.a. een specialisatie op het gebied van ondernemingsrecht. Je moet werkervaring hebben in
het opstellen van pleitnota's .

Vacature: klantencontactmedewerker
Functienaam

klantencontactmedewerker

Soort

Tijdelijk

Branche

Diensten

Status

Open

Accountmanager

Janneke Willems

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Inbound Klantencontact medewerker
Het betreft een zakelijke dienstverlener die zich met flexibele diensten richt op het MKB. Een
professionele en eigentijdse organisatie. Je bent werkzaam in een klein informeel team waar je veel
persoonlijke aandacht krijgt om zo goed mogelijk te kunnen presteren.
Functie omschrijving
- Beantwoorden van inkomende telefoontjes voor verschillende bedrijven o.a.: Nutricia en diverse
klinieken
- Klanten te woord staan
- Afspraken inplannen
Aanbod
- Parttime functie (24 uur)Functie omschrijving
- Beantwoorden van inkomende telefoontjes voor verschillende bedrijven o.a.: Nutricia en diverse
klinieken
- Klanten te woord staan
- Afspraken inplannen
- Salaris € 8,87 bruto per uur (bij 23 jaar en ouder)
- Informele werkomgeving
- Direct op contract bij de opdrachtgever
- Functie voor onbepaalde tijd
- Werktijden van 08:00 - 17:00 of 10:00 - 19:00 uur
Functie eisen
- Ben jij communicatief vaardig, beheers jij de Nederlandse en Engelse taal zeer goed in woord en
geschrift?
- Kun jij goed schakelen tussen alle telefoontjes die je aan moet nemen en houd je het overzicht?
Kandidaten kunnen hun CV mailen naar matchingsunit@eindhoven.nl

Vacature: Klusjesman/Handyman
Functienaam

Klusjesman/Handyman

Soort

Branche

Diensten

Status

Open

Accountmanager

Juliette Kuiperi

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Een handyman, deze functie is full time ( 38 uur) van 7:00 tot 15:30
Werkzaamheden: kleine reparaties uitvoeren aan hang en sluitwerk, lampen vervangen, kleine
schilderen timmer werkzaamheden ect. Tevens bereidt zijn om schoonmaakwerkzaamheden en
glasbewassing uit te voeren.
Deze functie is een handyman service voor een landelijke klant en een rijbewijs is vereist. Je krijgt een
auto van dit bedrijf om naar de verschillende flats in Eindhoven die zij in beheer hebben te kunnen
rijden..
Persoon dient :
• In bezit van rijbewijs B
• Minimaal LBO opleiding afgerond
• Affiniteit met schoonmaak, orde en netheid.
• Goede communicatieve vaardigheden, in woord en geschrift.
• Je moet handig zijn (in staat om kleine reparatiewzh te verrichten
• Representatief voorkomen.
• Fulltime beschikbaar.
Vereisten
Persoon dient :
• In bezit van rijbewijs B
• Minimaal LBO opleiding afgerond
• Affiniteit met schoonmaak, orde en netheid.
• Goede communicatieve vaardigheden, in woord en geschrift.
• Je moet handig zijn (in staat om kleine reparatiewzh te verrichten
• Representatief voorkomen.
• Fulltime beschikbaar.
Te bieden
Contract van 7 maanden en een uurloon van €11.35 bruto/uur

Vacature: Medewerker Call It
Functienaam

Medewerker Call It

Soort

Permanent

Branche

Diensten

Status

Open

Accountmanager

Janneke Willems

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Voor Call-IT ben ik op zoek naar een klantencontactmedewerker.
Als medewerker bij Call-IT in Eindhoven bel je potentiële klanten om mooie aanbiedingen voor
verschillende producten of diensten te doen. Wij hebben diverse projecten voor o.a. een Nederlandse
loterij, een wijnproject of de Evangelische Omroep. Je kunt zelf aangeven voor hoeveel uur je
beschikbaar bent (minimaal 12, maximaal 32 uur).
Een baan voor langere tijd die ideaal te combineren is naast bijvoorbeeld een studie of een andere
baan; Je hebt inspraak in je werktijden en kunt in verschillende blokken werken; Voldoende
ontwikkelingsmogelijkheden, uitgebreide training en een intensieve coaching; Bruto salaris van  9,22
bruto per uur (23 jaar).
Functie-eisen
- Commercieel ingesteld
- positieve instelling
- MBO werk- en denkniveau;
- Een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
- Minimaal 12 uur per week beschikbaar; Min. 1 avond per week beschikbaar.
Kandidaten kunnen hun CV mailen naar matchingsunit@eindhoven.nl

Vacature: Medewerker groenvoorziening
Functienaam

Medewerker groenvoorziening

Soort

Branche

Diensten

Status

Open

Accountmanager

Juliette Kuiperi

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Voor het stadsdeel Strijp en Woensel zijn we op zoek naar medewerkers Groenvoorziening. Je werkt
samen in een team van 5 a 6 personen. De werkzaamheden bestaan uit: heggen snoeien, schoffelen,
plukken en harken.
Het betreft een fulltime functie.
Vereisten
Je vind het fijn om de hele dag buiten te werken en bent fysiek in orde.
Daarbij is het belangrijk dat je gemotiveerd ben en je aan de afspraken houdt.
Te bieden
Afhankelijk van je werkervaring en achtergrond werk je wel/niet een maand met behoud van uitkering.
Je krijgt een half jaar contract (de werkzaamheden duren waarschijnlijk langer).

Vacature: Medewerker Groenvoorziening
Functienaam

Medewerker Groenvoorziening

Soort

Permanent

Branche

Diensten

Status

Open

Accountmanager

Juliette Kuiperi

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Voor een groenproject in Eindhoven (stadsdeel Tongelre) zijn we op zoek naar meerdere medewerkers
groenvoorziening. Het betreft een fulltime functie (32-40 uur).
Werkzaamheden:
- schoffelen, spitten, snoeien, knippen etc.
- bedienen van handgereedschappen en eenvoudige machines
- harken en opruimen van bladeren en zwerfvuil
- onderhoud aan parkmeubilair
- laad en loswerkzaamheden
- assisteren bij planten en rooien
- schoonmaak en onderhoudswerkzaamheden van te gebruiken gereedschappen.
Vereisten
Het is belangrijk dat je fysiek in orde bent en dat je het leuk vind om buiten te werken.
Te bieden
Je gaat 2 maanden met behoud van uitkering werken. Vervolgens krijg je een contract van 8 maanden.
Tijdens deze periode ga je tevens je VCA diploma halen.

Vacature: Officemanager
Functienaam

Officemanager

Soort

Permanent

Branche

Diensten

Status

Open

Accountmanager

Juliette Kuiperi

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Een financieel advies bureau is op zoek naar een 'duizendpoot'. Iemand die te maken krijgt met diverse
bedrijven die in opbouw zijn. De werkzaamheden: administratie, telefoon, stukken opmaken, zaken
uitzoeken ook voor de zusterbedrijven etc.Het betreft een fulltime functie en je krijgt een half jaar
contract.
Vereisten
Fulltime werken, communicatief vaardig, gevoel voor marketing en bekend zijn met social media. Je
hebt een commerciële en financiële opleiding en werkervaring!
Te bieden
half jaar contract met kans op een vaste baan

Vacature: Schoonmaak medewerker
Functienaam

Schoonmaak medewerker

Soort

Permanent

Branche

Diensten

Status

Open

Accountmanager

Juliette Kuiperi

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Het gaat om het schoonmaken van de parkeergarage bij Ikea, dus het bedienen van een machine door
weer en wind. De tijden zijn tussen 7 en 10 uur en van maandag tot en met zaterdag
Heb je interesse, kun je goed op deze locatie komen en ben je bereid om ook op zaterdagen te werken?
Mail je CV en motivatie naar matchingsunit@eindhoven.nl

Vacature: schoonmaker
Functienaam

schoonmaker

Soort

Branche

Diensten

Status

Open

Accountmanager

Juliette Kuiperi

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Een schoonmaakbedrijf is voor een opdracht in Eindhoven op zoek naar een schoonmaker voor 20 uur
in de week (evt. meer). Het werk is iedere dag tussen 07.00 uur en 13.00 uur beginnen (iemand mag
evt. ook om 09.00 beginnen). Je hoeft geen eigen vervoer te hebben (wordt opgehaald).
Werkzaamheden bestaan uit het schoonmaken binnen flatgebouwen van trappenhuizen (dit is binnen) ,
de gallerijen, de beltableaus en brievenbussen.
Vereisten
gemotiveerd en fysiek in orde
Te bieden
minimaal 20 uur in de week met kans op een vast contract

Vacature: schoonmaker
Functienaam

schoonmaker

Soort

Permanent

Branche

Diensten

Status

Open

Accountmanager

Juliette Kuiperi

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Voor diverse schoonmaakbedrijven in Eindhoven ben ik op zoek naar schoonmaak medewerkers. Het
werk vindt plaats op diverse locaties in Eindhoven bij bijvoorbeeld scholen of bedrijven.
Vereisten
Gemotiveerd en een redelijke tot goede beheersing van de nederlandse taal.
Te bieden
Een contract bij de opdrachtgever en het salaris is conform de schoonmaak CAO. Dit is meer dan € 10
bruto per uur!

Vacature: Schoonmaker (10-20 uur)
Functienaam

Schoonmaker (10-20 uur)

Soort

Permanent

Branche

Diensten

Status

Open

Accountmanager

Juliette Kuiperi

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Een schoonmaakbedrijf in Eindhoven is op zoek naar schoonmakers, Het betreft een school in
Eindhoven (FOntys) en ze zijn op zoek naar meerdere mensen die van 07.00 tot 10.00 uur van
maandag t/m vrijdag kunnen werken. Het betreft dus 15 uur in de week.
Vereisten
Je bent gemotiveerd, betrouwbaar en hebt een bijstandsuitkering
Te bieden
Een functie in een leuk team bij een fijn bedrijf. Je salaris is conform CAO schoonmaak (bruto € 10,21
per uur)

Vacature: schoonmaker 15 uur/week
Functienaam

schoonmaker 15 uur/week

Soort

Permanent

Branche

Diensten

Status

Open

Accountmanager

Juliette Kuiperi

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Voor een golfbaan in Eindhoven zijn we op zoek naar een schoonmaker. Werkzaamheden zijn het
schoonmaken van de kleedkamers en de douches en één keer in de maand de kantoorruimtes boven.
Je werkt van maandag t/m vrijdag 3 uur per dag. (15 uur in de week)
De begintijd hangt een beetje af van wat de persoon zelf wil ( tussen 07.00 en 09.00 uur beginnen). Je
krijgt een contract bij de golfbaan zelf.
Eisen: Gemotiveerd!
Vereisten
Gemotiveerd !
Te bieden
Een contract bij de werkgever.

Vacature: Verkeersregelaar
Functienaam

Verkeersregelaar

Soort

Permanent

Branche

Diensten

Status

Open

Accountmanager

Juliette Kuiperi

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Als verkeersregelaar heb je geen 9 tot 5 mentaliteit en houd je van afwisseling en werken in
teamverband. Elke week is weer anders. Naast ’s avonds en zo af en toe ’s nachts werken, komen ook
werkdagen van 10 a 12 uur voor. Daarnaast werk je niet volgens een vast rooster maar heb je te
maken met andere locaties, werktijden, werkzaamheden en natuurlijk verschillende
weersomstandigheden. Je werkt namelijk altijd in de buitenlucht.
Je regelt verkeer rondom bijv. evenementen van psv en eindhoven airport
Je hebt in deze verantwoordelijke functie rekening te houden met meerdere partijen om je heen. Hierbij
moet je denken aan weggebruikers, omstanders, wegwerkers en natuurlijk jezelf en je collega’s. Het
gaat tenslotte om een goede verkeersdoorstroming en veiligheid op de werkplek. Kordaat handelen en
communiceren met tact en slimheid is dan ook noodzakelijk
Taken:
– Verkeersstromen begeleiden tijdens infrastructurele en bouwwerkzaamheden en evenementen
– Uniforme aanwijzingen zoals stop- en oprijdtekens geven aan verkeersdeelnemers
Vereisten
Functie-eisen:
– Minimumleeftijd vanaf 18 jaar (geen maximumleeftijdsgrens)
– In het bezit van een rijbewijs en eigen vervoer.
– Fysiek gezond
- VOG kunnen overleggen
– Nederlandse taal moet redelijk zijn
– Graag buiten willen werken
– Flexibel inzetbaar, zowel qua locatie als qua werktijden
– Goede motivatie en een sterk verantwoordelijkheidsgevoel
Te bieden
Je krijgt een opleiding, werkt twee maanden met behoud van uitkering en krijgt vervolgens een oproep
contract van een half jaar waarbij je in de praktijk 20-35 uur per week werkt.

