Vacature: PL WGP Lab Technician
Functienaam

PL WGP Lab Technician

Soort

Tijdelijk

Branche

Techniek & Bouw

Status

Open

Accountmanager

Janneke Willems

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Voor het Philips WGP (Philips Lighting) ben ik op zoek naar een Lab Technician.
het betreft een functie voor 40 uur per week op basis van een jaarcontract en het minimumloon. Om in
aanmerking te komen voor een WGP functie mag men nooit eerder werkzaam geweest zijn bij Philips
en daarnaast dient men minimaal een half jaar werkloos te zijn.
Afdelingsinformatie:
De afdeling R&D LED Electronics maakt lichtmodules en electronica voor LED verlichting. Deze
componenten worden gebruikt door professionele klanten. Het lab-team is verantwoordelijk voor het
maken van de prototypes, proefopstellingen en samples.
Taken:
Het vervaardigen van verschillende LED prototypes.
De taken bestaan uit:
1: Het solderen van LED en componenten op LED borden.
2: Het aansluiten van deze componenten.
3: Het testen of het geleverde werk goed is uitgevoerd.
4: Overleg met klant over de opdracht en zelf een voorstel kunnen maken.
5: Mechanisch werk zoals het kunnen maken van kleine stuurkasten. (gaten boren, buigen van
aluminium plaatjes enz.) Het aanpassen van lichtarmaturen om ze geschikt te maken voor LED
toepassingen.
6: Uitvoeren van proeven onder begeleiding van ontwikkelaar. Hiervoor is basis kennis Excel gewenst.
7: Verstaan en spreken van Engels gewenst.
Vaardigheden:
- LBO+, MBO Electronica, - werktuigbouw
- Leergierig, nauwkeurig, zelfstandig
Korte omschrijving toegevoegde waarde voor de kandidaat:
Ervaring opdoen binnen een ontwikkel afdeling. Brede kennis van LED technieken. Leert nauwkeurig te
werken en zelfstandig werk uit te voeren. Zal later goed inzetbaar zijn binnen een bedrijf wat zich in de
LED business begeeft.
Kandidaten kunnen hun CV mailen matchinsunit@eindhoven.nl

Vacature: PL WGP Management assistente
Functienaam

PL WGP Management assistente

Soort

Tijdelijk

Branche

Techniek & Bouw

Status

Open

Accountmanager

Janneke Willems

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Voor het Philips WGP ben ik op zoek naar een management assistente.
Het betreft een functie voor 32 tot 40 uur per week op basis van een jaarcontract en het minimumloon.
Om in aanmerking te komen voor een WGP functie mag men niet eerder werkzaam geweest zijn bij
Philips. Daarnaast dient men minimaal een half jaar werkloos te zijn.
WGP = Werkgelegenheidsproject
Taken:
- Agendabeheer / plannen van groepsoverleg en deze bijwonen voor afdeling Hans van Huisseling /
andere secretariële werkzaamheden
- Vervanging van assistenten binnen afdeling Research Lighting: meest voorkomende werkzaamheden.
Aangezien Research een aparte business is is het van belang dat er wel enige ondersteunende ervaring
is ook omdat de inhoud challenging is.
- Administratieve ondersteuning
Vaardigheden:
- MBO
- Microsoft windows programma’s
- goede beheersing van de Nederlandse en Engels taal(mondeling/schriftelijk)
- Ervaring met IT Tools en nieuwe sociale media een eis
- Accuraat
- Flexibel
Korte omschrijving toegevoegde waarde voor de kandidaat:
Dit is een leerplek om het assistentenvak te leren. Door vervanging tijdens ziekte en vakantie geeft het
diversiteit in de werkzaamheden en het leren kennen van een organisatie.
Kandidaten kunnen hun CV mailen naar matchingsunit@eindhoven.nl

Vacature: PL WGP Medewerker Content
Copywriting
Functienaam

PL WGP Medewerker Content
Copywriting

Soort

Tijdelijk

Branche

Techniek & Bouw

Status

Open

Accountmanager

Janneke Willems

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Voor het Philips WGP ben ik op zoek naar een medewerker Content Copywriting.
Het betreft een functie voor 40 uur per week op basis van een jaarcontract en het minimumloon.
Om in aanmerking te komen voor een WGP functie moet men minimaal een half jaar werkloos zijn en
daarnaast mag men nooit werkzaam geweest zijn bij Philips.
Afdelingsinformatie:
BCD (Brand, Communication, Digitial) afdeling is onderdeel v/d Marketing Benelux afdeling. Bestaat uit
3 belangrijke rollen: Integrated comms (PR, Externe & interne comm, Issuemgt) Marcom (Brand comms
& customer comms B2B Public, Indoor, Trade & B2C Trade), Digital (Web, Social, Search, Analitics, ecommerce)
Taken:
- Content marketing is key! Al onze platforms/sites B2B/B2C worden beheerd door Marketing en content
gecreëerd door Marcom i.s.m. Digital.
- Om onze content strategie te kunnen verwezenlijken zoeken wij een tekstschrijver die inhoudelijke
artikelen kan schrijven die volledig SEO-proof zijn. Content voor de verschillende media; Website, enewsletters, social, brochures, persbericht, blog, etc.
- Je dag zal bestaan uit het redigeren van relevante en actuele content(tekst en beeld) voor de
verschillende (online) kanalen intern en extern (klanten).
- vervolgens schrijf je volledig zelfstandig artikelen. Je vertaalt deze artikelen naar social media.
- Vanuit copywriter ben je mede verantwoordelijk voor het
bewaken en verdere vormgeven van de Philips lighting brand huisstijl
Vaardigheden:
- HBO (Communicatie / Marketing / PR ) Copywriting / contentmarketing
- Je hebt passie voor (tekst)schrijven, SEO, nieuws en social media.
- Je hebt een creatieve pen / schrijftalent
- beheersing van de Nederlandse taal.
- Je bedenkt nieuwe manieren om websites naar ons te laten linken.
- Je kunt zelfstandig werken.
kandidaten kunnen hun CV mailen naar matchingsunit@eindhoven.nl

Vacature: PL WGP Product Marketing medewerker
Functienaam

PL WGP Product Marketing
medewerker

Soort

Tijdelijk

Branche

Techniek & Bouw

Status

Open

Accountmanager

Janneke Willems

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Voor het Philips WGP ben ik op zoek naar een Product Marketing medewerker.
Het betreft een functie voor 40 uur per week op basis van een jaarcontract en het minimumloon. Om in
aanmerking te komen voor een WGP functie mag men nooit eerder werkzaam geweest zijn bij Philips
en daarnaast dient men minimaal een half werkloos te zijn.
WGP = Werkgelegenheidsplan
Afdelingsinformatie:
De afdeling product marketing lighting is binnen de verkooporganisatie Benelux verantwoordelijk voor
het product/systeem aanbod naar onze klanten. Vanuit deze afdeling worden nieuwe producten en
systemen geïntroduceerd en het bestaande portfolio geoptimaliseerd en ondersteund.
Taken:
- Je ondersteunt het team op gebied van informatievoorziening naar de sales teams en customer
service.
- Als vraagbaak weet je de juiste (technische) informatie te vinden in systemen of vraagt deze op bij de
bronnen binnen het bedrijf (bv Europese teams en fabrieken).
- Waar nodig ga je zelf onderzoeken wat de achtergrond van een specifieke vraag is en gaat technisch
de diepte in.
- Je bouwt aan een betere informatievoorziening via bestaande systemen.
Vaardigheden:
- Mbo +/ hbo
- Affiniteit met technische producten
- Vertrouwd met excel
- Affiniteit met data
- Sterk in de Nederlandse taal
Korte omschrijving toegevoegde waarde voor de kandidaat:
Ervaring opdoen met product marketing in snel veranderende omgeving in een multinational. Integraal
beeld vormen van fabriek tot eindklant.
Ontdekken hoe marktkansen concreet worden gemaakt en ingevuld.
Kandidaten kunnen hun CV mailen naar matchingsunit@eindhoven.nl

Vacature: WGP Afdelingssecretaresse
Functienaam

WGP Afdelingssecretaresse

Soort

Tijdelijk

Branche

Techniek & Bouw

Status

Open

Accountmanager

Janneke Willems

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Voor het Philips WGP ben ik op zoek naar een afdelingssecretaresse. Werklocatie is Heerlen
Het betreft een functie voor 20 uur per week, met mogelijk op termijn uren uitbreiding, op basis van
een jaarcontract en het minimumloon.
Om in aanmerking te komen voor een WGP functie mag men nooit eerder werkzaam geweest zijn bij
Philips. En daarnaast dient men minimaal een half jaar werkloos te zijn om in aanmerking te komen
voor een WGP functie.
WGP = Werkgelegenheidsplan Philips
Werkzaamheden:
- Gasten ontvangen
- Telefoon/post verwerking
- Agendabeheer
- Documentenverwerking/archivering
- Bestelling kantoorartikelen/catering e.d.
- Reizen boeken/aanvragen visum
- Diverse secretariaatswerkzaamheden
Vaardigheden:
- MBO
- Nederlands, Engels, MS-Office
- Sociaal, hulpvaardig, punctueel, kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie.
kandidaten kunnen hun CV mailen naar matchingsunit@eindhoven.nl

Vacature: WGP Bus administratief medewerker
Functienaam

WGP Bus administratief
medewerker

Soort

Tijdelijk

Branche

Techniek & Bouw

Status

Open

Accountmanager

Janneke Willems

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Voor het Philip WGP zijn we op zoek naar een administratief medewerker. Het betreft een functie voor
40 uur per week, op basis van een jaarcontract en het minimumloon. Om in aanmerking te komen voor
een WGP functie moet men minimaal een half jaar werkloos zijn, daarnaast mag men nooit eerder
werkzaam geweest zijn bij Philips.
WGP = Werkgelegenheidsplan Philips.
afdelingsinformatie:
Philips myshop is de ambassadeurswinkel voor Philips medewerkers, oud-medewerkers en relaties. Ons
doel is ambassadeurs te creëren en te behouden van het merk Philips.
taken:
Je bent verantwoordelijk voor:
• het administratief verwerken van crediteuren en debiteuren.
• het verwerken van manco’s met leveranciers
• het verwerken van openstaande posten.
• het maken en presenteren van rapportages.
• het verwerken van cadeaubonnen
• het verwerken van de post
• correcte verwerking van de boekhouding van myshop
Vaardigheden:
MBO
• Je werkt gestructureerd
• Je werkt secuur
• Je werkt graag samen in een team
• Je hebt beheerst Excel
• Je hebt ervaring in een soortgelijke functie
• Je hebt minimaal een MBO opleiding
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
• Weet van aanpakken
• Open en spontaan
• Goede communicatieve vaardigheden

Korte omschrijving toegevoegde waarde voor de kandidaat:
De kandidaat kan ervaring opdoen op diverse, gevarieerde administratieve vlakken, in een dynamische
retail omgeving. Een en ander binnen de administratieve organisatie van een multinational, Philips.

Daarnaast biedt het WGP traject binnen Philips een prima ondersteuning in de verdere ontwikkeling van
de kandidaat op weg naar een plaats op de arbeidsmarkt.
Kandidaten kunnen hun cv mailen naar matchingsunit@eindhoven.nl

Vacature: WGP Commercieel supply chain
medewerker
Functienaam

WGP Commercieel supply chain
medewerker

Soort

Tijdelijk

Branche

Techniek & Bouw

Status

Open

Accountmanager

Janneke Willems

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Voor het Philips WGP ben ik op zoek naar een commercieel supply chain medewerker. Het betreft een
functie voor 32-40 uur per week op basis van een jaarcontract en het minimumloon. Om in aanmerking
te komen voor een WGP functie mag men nooit eerder werkzaam geweest zijn bij Philips. Daarnaast
dient men minimaal een half jaar werkloos te zijn.
WGP = Werkgelegenheidsplan Philips
Afdelingsinformatie:
Bij levering van een nieuw medisch systeem lossen wij de problemen op inzake een defect bij
aankomst, een schade bij aankomst, ontbrekend onderdeel of verkeerd geleverd onderdeel.
Taken:
In eerste instantie is de kandidaat verantwoordelijk op het toezien en invoeren van de benodigde
informatie in het systeem. Afhankelijk van de ontwikkeling van de kandidaat kunnen
verantwoordelijkheden worden uitgebreid. (Contact en overleg met landen, fabrieken)
vaardigheden:
- MBO+ - HBO
- MS Office (Excel, Word, Outlook), Windows, (eventueel SAP)
- Commercieel, klantgericht, oplossingsgericht, positief.
Korte omschrijving toegevoegde waarde voor de kandidaat:
Momenteel zijn wij bezig met een “breakthrough” in het afhandelen van Commerciële Defecten bij
aankomst. Dit proces dient naar alle landen wereldwijd te worden uitgerold. De kandidaat speelt een
belangrijke ondersteunende rol in het mogelijk maken van deze uitrol.
kandidaten kunnen hun CV mailen naar matchingsunit@eindhoven.nl

Vacature: WGP Consumer Care Service
medewerker
Functienaam

WGP Consumer Care Service
medewerker

Soort

Tijdelijk

Branche

Techniek & Bouw

Status

Open

Accountmanager

Janneke Willems

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Voor het Philips WGP zijn we op zoek naar een consumer care servicemedewerker.
Het betreft een functie voor 40 uur per week, (din-za), op basis van een jaarcontract en het
minimumloon.
Om in aanmerking te komen voor een WGP functie mag men nooit eerder werkzaam geweest zijn bij
Philips, daarnaast dient men minimaal een half jaar werkloos te zijn.
WGP = Werkgelegenheidsplan Philips
Afdelingsinformatie:
Philips ambassadeurs creëren voor Philips.
Taken:
• Je bent verantwoordelijk voor de communicatie met de klant (telefonisch, per mail en aan de
servicebalie)
• Je bent verantwoordelijk voor het correct afhandelen van klachten (1ste en 2e lijn escalaties)
• Je bent verantwoordelijk voor lopende orders en de afhandeling daarvan.
• Je bent verantwoordelijk voor het reparatieproces.
• Je bent verantwoordelijk voor ruilen en retourneren.
• Je bent verantwoordelijk voor het op orde houden van het servicemagazijn
• Je adviseert en informeert de klant over service voorwaarden, productinformatie, installatie- en
bezorgservice.
• Je verwerkt alle inkomende mails en zet deze indien nodig door naar de juiste afdeling.
• Je draagt bij aan het verbeteren van communicatieve processen om deze zo effectief mogelijk te
laten verlopen
• Je ondersteunt in de winkel bij incidentele onderbezetting
• Je bent verantwoordelijk voor de uitgifte van Myshop pasjes en het bestellen van de daarvoor
benodigde materialen.
• Je bent verantwoordelijk voor een up-to-date klantendatabase.
Vaardigheden:
* MBO
* Je denkt en handelt klantgericht
* Je hebt klanttevredenheid hoog in het vaandel staan
* Je bent enthousiast en hebt goede communicatieve vaardigheden
* Je werkt oplossings- en servicegericht
* Je luistert goed naar de behoeften van de klant

* Beschikt over een goede productkennis
*Je bent commercieel ingesteld
*Je bent flexibel en accuraat
*Je beheerst Algemeen Beschaafd Nederlands (in woord en geschrift)
*Je hebt kennis van de Engelse taal (in woord en geschrift)
Korte omschrijving toegevoegde waarde voor de kandidaat
Je leert veel over consumer care, service en omgang met klanten.
Kandidaten kunnen hun CV mailen naar j.willems@eindhoven.nl

Vacature: WGP Inkoper
Functienaam

WGP Inkoper

Soort

Tijdelijk

Branche

Techniek & Bouw

Status

Open

Accountmanager

Janneke Willems

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Voor het Philips WGP ben ik op zoek naar een Inkoper.
Het betreft een functie voor 32-40 uur per week op basis van een jaarcontract en het minimumloon.
Om in aanmerking te komen voor een WGP functie mag men nooit eerder werkzaam geweest zijn bij
Philips. Daarnaast dient men minimaal een half jaar werkloos te zijn.
WGP =Werkgelegenheidsplan
Afdelingsinformatie:
De afdeling operational procurement bestaat uit 7 inkopers die op basis van de planning in SAP
bestellingen naar leveranciers uitmaken, en voorraadhoogtes en supply van leveranciers monitoren.
Taken:
- Het aanmaken van retourorders naar leveranciers
- Het monitoren van voortgang van retouren bij leveranciers.
- (in een later stadium): het beheren van een eigen leverancier, daarbij zorgen voor tijdige bestellingen
van materialen.
Vaardigheden:
- MBO+
- Bij voorkeur ervaring met inkoop en SAP
- Leergierig
- Goede communicatieve vaardigheden
- Enthousiaste persoon
- Analytische vaardigheden
Korte omschrijving toegevoegde waarde voor de kandidaat:
Met deze plaats kun je veel ervaring opdoen in het inkoopproces. Afhankelijk van je ervaring en
snelheid van leren kun je naast retourorders naar leveranciers ook één of meer eigen leveranciers gaan
aansturen.
kandidaten kunnen hun CV mailen naar matchingsunit@eindhoven.nl

Vacature: WGP IT Servicedesk medewerker
Functienaam

WGP IT Servicedesk medewerker Soort

Tijdelijk

Branche

Techniek & Bouw

Status

Open

Accountmanager

Janneke Willems

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Voor het Philips WGP ben ik op zoek naar een IT servicedesk medewerker.
Het betreft een functie voor 32-40 uur per week op basis van een jaarcontract en het minimumloon.
Om in aanmerking te komen voor een WGP functie mag men nooit eerder werkzaam geweest zijn bij
Philips. Daarnaast dient men minimaal een half jaar werkloos te zijn.
WGP = werkgegelenheidsplan
De afdeling Healthcare Informatics levert diverse workflow ondersteunende software oplossingen aan
klanten (m.n. ziekenhuizen) in de Benelux.
Taken:
1. Telefonisch/remote 1ste lijns support teneinde de applicatie van de klant up-to-date en werkend te
houden.
2. Het ondersteunen, configureren, tunen en updaten&upgraden van systemen voor bestemde
applicatiegebieden.
3. Ondersteunen van de Service Manager.
4. Contact onderhouden met Philips collega's die werkzaam zijn in de 2e en 3e lijns support omgeving.
Vaardigheden:
- MBO 3-4 (ICT)
- Kennis van en ervaring met Microsoft Windows Operating System en
(netwerk)protocollen.
- Goede beheersing van Engels en Nederlands in woord en schrift.
- Ervaring hebben met het werken in multidisciplinaire support teams is een pre.
- Een servicegerichte instelling en een behoorlijke dosis ambitie en
stressbestendigheid zijn voor deze functie essentieel.
- Je bent een enthousiaste team-player.
Korte omschrijving toegevoegde waarde voor de kandidaat
Werkervaring op IT helpdesk en IT kennis en kennis van Philips Healthcare
producten opdoen.
kandidaten kunnen hun CV mailen naar matchingsunit@eindhoven.nl

Vacature: WGP Jet Net lesontwikkelaar
Functienaam

WGP Jet Net lesontwikkelaar

Soort

Tijdelijk

Branche

Techniek & Bouw

Status

Open

Accountmanager

Janneke Willems

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Voor het Philips WGP zijn we op zoek naar een Jet Net Lesontwikkelaar.
het betreft een functie voor 32 tot 40 uur per week op basis van een jaarcontract en het minimumloon.
Om in aanmerking te komen voor een WGP functie mag men nooit eerder werkzaam geweest zijn bij
Philips, daarnaast dient men minimaal een half jaar werkloos te zijn. WGP = werkgelegenheidsplan
Philips
Afdelingsinformatie:
De afdeling wil door middel van techniekstimulering jongeren een reëel beeld geven van technologie
en hen hierin enthousiasmeren en interesseren. Hiervoor organiseren we allerlei activiteiten,
evenementen zoals gastlessen, workshops, open dagen en landelijke activiteiten.
Taken:
- Leidende rol nemen in opzetten van gastlessenreeks (adhv adviesrapport wat er ligt). Hierbij hoort het
opzetten van een reeks van gastlessen die passend zijn bij de doelgroep, de nadruk leggen op de juiste
didactiek, de juiste vertaling van wat de Philips medewerker verteld, naar de doelgroep.
- Analyseren van de mogelijke onderwerpen (beschikbaar binnen Philips) voor nieuwe gastlessen.
- De gastlessenreeks volledig maken inclusief evaluatie, wijze van aanpassen doen vastleggen,
docentenhandleidingen, lespaketten maken een plan voor de communicatie/PR maken voor zowel vooren na de gastles.
De ontwikkelde materialen worden in samenspraak met scholen, leerlingen, andere bedrijven en Philips
technici getest en geëvalueerd.
Vaardigheden:
- HBO onderwijs- of opleidingskunde
- vaardigheden in het ontwikkelen van lesprogramma’s en passende didactiek
- Communicatief vaardig, zowel intern (Philips) als extern
- Zelfstandig zaken kunnen oppakken
- Het opzetten van docentenhandleidingen en draaiboeken
- Organisatorische/planmatige vaardigheden
- Klantgericht, Leergierig, Coöperatief, Netwerker
- Affiniteit met techniek en onderwijs
Korte omschrijving toegevoegde waarde voor de kandidaat:
Ervaring opdoen binnen onderwijskundig/opleidingskundig werk, Philips producten, structuur, cultuur
kandidaten kunnen hun CV mailen naar matchingsunit@eindhoven.nl

Vacature: WGP Logistiek medewerker
Functienaam

WGP Logistiek medewerker

Soort

Tijdelijk

Branche

Techniek & Bouw

Status

Open

Accountmanager

Janneke Willems

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Voor het Philips WGP zijn we op zoek naar een logistiek medewerker.
Het betreft een functie voor 40 uur per week op basis van een jaarcontract en het minimumloon. Om in
aanmerking te komen voor een WGP functie mag men nooit eerder werkzaam geweest zijn bij Philips.
Daarnaast dient men minimaal een half jaar werkloos te zijn.
WGP = Werkgelegenheidsplan Philips
Afdelingsinformatie:
Betreft een functie bij Sevice Bureau Janssen. Detachering vanuit Philips myshop. Het kan zijn dat je
ook bij Philips myshop werkt (dus twee locaties te Eindhoven).
Taken:
Medewerken Philips Doosschade en Refurbishment. Philips besteed het traject om producten een
tweede leven te geven uit aan Service Bureau Janssen. Philips is op zoek naar een medewerker die
ondersteuning geeft aan dit project. Taken zijn o.a.:
- Het beoordelen van Philips producten
- Het schoonmaken van Philips producten
- Het compleet maken van Philips producten
- Het stickeren en verkoopklaar maken van Philips producten
- Het in orde houden (netheid) van het magazijn.
- Ondersteuning bij Philips myshop logistiek
Vaardigheden:
- MBO
- Pro-actief handelen
- Gestructureerd werken
- Prima in communicatie
- Snel en eenvoudig werken met computers
- Enthousiasme en werklust zijn een pré.
Rijbewijs en representatief zijn vereist (i.v.m. werkzaamheden bij Philips myshop).
Kandidaten kunnen hun CV mailen naar matchingsunit@eindhoven.nl

Vacature: WGP Magazijn medewerker
Functienaam

WGP Magazijn medewerker

Soort

Tijdelijk

Branche

Techniek & Bouw

Status

Open

Accountmanager

Janneke Willems

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Voor het philips WGP ben ik op zoek naar een warehouse (magazijn) medewerker.
het betreft een functie voor 40 uur per week op basis van een jaarcontract en het minimumloon. Om in
aanmerking te komen voor een WGP functie mag men nooit eerder werkzaam geweest zijn bij Philips,
daarnaast dient men minimaal een half jaar werkloos te zijn.
WGP = Werkgelegenheidsplan
Afdelingsinformatie:
Onderdeel van het Refurbished Systems SCM team (25 mensen verdeeld over warehouse, pakkerij,
order management, planning, inkoop, de-installatie, business analyse en logistiek engineering).
Refurbished Systems reviseren 8-12 jaar oude medische apparaten en zetten deze opnieuw in op de
markt.
Taken:
• Het laden en lossen van goederen.
• Het controleren van de aangeleverde goederen op beschadigingen.
• Het uitpakken van goederen indien nodig.
• Het op efficiënte wijze, picken en opbergen van goederen in het magazijn.
• Het distribueren van goederen naar de juiste werkplek op de fabricageafdelingen.
• Het intern afvoeren van restmaterialen volgens de geldende voorschriften.
• Het uitvoeren van cycle counts.
• Het administratief verwerken van gegevens met betrekking tot goederenontvangst, goederenuitgifte
en goederenmutaties in het magazijn.

Vaardigheden:
- LBO/LBO+ werk en denkniveau.
- Ervaring met Exact (ervaring met SAP is een pré)
- Ervaring met diversen software pakketten als Lotus Notes, MS Office (m.n. Word en Excel).
- Redelijke beheersing van Engels en Duits.
- VOHG (Verklaring Omtrent Het Gedrag)
- Enthousiaste, open en positief kritische houding, Accuratesse
- Collegialiteit, Hoge mate van zelfstandigheid, flexibel
kandidaten kunnen hun CV mailen naar matchingsunit@eindhoven.nl

Vacature: WGP medewerker sales groepsmarkt
Functienaam

WGP medewerker sales
groepsmarkt

Soort

Tijdelijk

Branche

Techniek & Bouw

Status

Open

Accountmanager

Janneke Willems

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Voor het Philips WGP zijn we op zoek naar een medewerker Sales groepsmarkt.
Het betreft een functie voor 40 uur per week, op basis van een jaarcontract en het minimumloon.
Om in aanmerking te komen voor een WGP functie mag men nooit eerder werkzaam geweest zijn bij
Philips, daarnaast dient men minimaal een half jaar werkloos te zijn.
WGP = Werkgelegenheidsplan Philips
Afdelingsinformatie:
Het Philips museum is geopend sinds april 2013 en heeft intussen meer dan 150.000 bezoekers
ontvangen. Naast de individuele markt richt het museum zich ook op de zakelijke markt en de
groepsmarkt. De inspirerende omgeving van het museum leent zich goed voor educatieve schooluitjes
voor basis- en middelbare school, voor vergaderingen, jubilea en zakelijke evenementen. Daartoe heeft
het museum een afdeling sales die bestaat uit 2 medewerkers. De afdeling zoekt nu naar uitbreiding
met een binnendienstmedewerker die het team kan versterken. We zijn op zoek naar iemand die
bekend is met musea, groepsbezoeken, het onderwijs en of vergelijkbare boekingsactiviteiten.
taken:
• Uitvoering van salesplan voor de groepsmarkt voor wat betreft rondleidingen en voor de
onderwijsmarkt wat betreft de educatieve programma’s met een pro-actieve benadering van de
prospects
• Telefonisch bespreken van wensen/eisen en mogelijkheden
• Opstellen van offertes en bevestigen van overeengekomen afspraken
• Bewaken van de opvolging van uitstaande offertes
• Informeren van uitvoerende afdelingen over afspraken
• vastleggen en bijhouden van boekingen, contacten en andere afspraken in boekingssysteem
(Recreatex)
vaardigheden
• MBO 3-4 werk- en denkniveau
• Ervaring en affiniteit met de eventbranche
• Je spreekt vloeiend Engels
• Je bent ervaren en accuraat met de gangbare MS Office pakketten
• is hoffelijk, voorkomend en welgemanierd naar anderen;
• biedt ook ongevraagd extra service;
• onderzoekt hoe gasten adequaat en optimaal te helpen.
• vermijdt uitspraken als ‘nee, dat kan niet’ of ‘het is druk’ zonder uitleg;
• werkt graag in een team en draagt bij aan de positieve sfeer in het team
• staat open voor veranderingen die anderen voorstellen;

• is grondig, controleert de eigen werkzaamheden;
• werkt volgens vaste procedures, voert de nodige controles uit.
kandidaten kunnen hun CV mailen naar matchingsunit@eindhoven.nl

Vacature: WGP Parts recovery engineer
Functienaam

WGP Parts recovery engineer

Soort

Tijdelijk

Branche

Techniek & Bouw

Status

Open

Accountmanager

Janneke Willems

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Voor het Philips WGP ben ik op zoek naar een Parts recovery engineer
Het betreft een functie voor 40 uur per week op basis van een jaarcontract en het minimumloon.
Om in aanmerking te komen voor een WGP functie mag men nooit eerder werkzaam geweest zijn bij
Philips. Daarnaast dient men minimaal een half jaar werkloos te zijn.
WGP = werkgelegenheidsplan Philips
Afdelingsinformatie:
Parts recovery is een team van 10 personen binnen Refurbished Systems. In Best werken er 8
personen. Parts recovery heeft als doelstelling het hergebruiken van zoveel mogelijk onderdelen.
Hiervoor moeten systemen uit elkaar worden gehaald, geschikte onderdelen schoon worden gemaakt,
geverft en getest worden. Het parts recovery team is nog vrij nieuw (sinds 2016) en verwacht de
komende jaren een groei door te maken.
Taken:
- Uit elkaar halen van medische systemen of componenten
- Meedenken op basis van technisch inzicht welke onderdelen kunnen worden gebruikt
- Scannen van onderdelen
- Labelen van onderdelen
- Adminstratief verwerken van onderdelen
Vaardigheden:
- MBO3 (voorkeur)
- technisch inzicht is vereist
- Communicatieve vaardigheden om met andere afdelingen samen te werken
- Technisch inzicht
- Teamplayer
- Leergierig
- Technische affiniteit
Korte omschrijving toegevoegde waarde voor de kandidaat
De business parts recovery waarin het team zich bevindt is groeiend en speelt een belangrijke rol
binnen refurbished systems en Philips.

Vacature: WGP Receptioniste
Functienaam

WGP Receptioniste

Soort

Tijdelijk

Branche

Techniek & Bouw

Status

Open

Accountmanager

Janneke Willems

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Voor het Philips WGP ben ik op zoek naar een receptioniste/ administratief medewerker.
Het betreft een functie voor 32-40 uur per week op basis van een jaarcontract en het minimumloon.
Om in aanmerking te komen voor een WGP functie mag men nooit eerder werkzaam geweest zijn bij
Philips. Daarnaast dient men minimaal een half jaar werkloos te zijn.
WGP =Werkgelegenheidsplan Philips
Afdelingsinformatie:
Ondersteunend aan de productie met daarbij diverse uitgifte en ontvangst balies
Taken:
- Uitgifte kantoorartikelen, uitgifte gereedschappen, bezoekerspassen, werkkleding
- Administratie werkkleding, bestellingen doen, en andere licht administratief werk.
Vaardigheden:
- mbo
- Office pakketten
- Klant vriendelijk, eigen initiatief, leergierig
Korte omschrijving toegevoegde waarde voor de kandidaat:
Ervaring opdoen in receptie werkzaamheden + licht administratief werk.
Kandidaten kunnen hun CV mailen naar matchingsunit@eindhoven.nl

Vacature: WGP Sales support medewerker
Functienaam

WGP Sales support medewerker

Soort

Tijdelijk

Branche

Techniek & Bouw

Status

Open

Accountmanager

Janneke Willems

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Voor het Philips WGP ben ik op zoek naar een Sales support medewerker.
het betreft een functie voor 32-40 uur per week op basis van een jaarcontract en het minimumloon.
Om in aanmerking te komen voor een WGP functie moet men minimaal een half jaar werkloos zijn en
daarnaast mag men nooit eerder in dienst geweest zijn bij Philips.
WGP = Werkgelegenheidsplan
Afdelingsinformatie:
Sales team NL is verantwoordelijk voor de Nederlandse ERT klanten zoals Blokker, MediaMarkt,
Bol.com. Het team bestaat uit Key Account Managers die allen klant verantwoordelijk (sales, marge)
zijn.
Taken:
- Om het team te ondersteunen zijn wij op zoek naar een kandidaat die zich bezig houdt met diverse
sales team ondersteunende taken: retailer activatie kalenders bijhouden, marktdata analyseren, sellout data analyseren, maandelijks/wekelijks/dagelijks rapportages maken voor management, prijslijsten
voorbereiden, financiële administratie uitvoeren, wekelijkse en maandelijkse rapportages
(marge/doorverkoop) maar ook groeiplannen voortgang rapportages voorbereiden.
vaardigheden:
- HBO
- Goed met Excel
- Leergierig, in staat snel zaken op te pakken / te begrijpen, zelfstandig/moet alleen kunnen werken,
goed met cijfers, moet zaken zelf zien en oppakken (wordt niet bij de hand genomen)
Korte omschrijving toegevoegde waarde voor de kandidaat:
Ontwikkelen van begrip klant- en sales processen; spectaculaire kans om samen te werken met senior
sales medewerkers voor aansprekende grote klanten (in het hart van de Nederlandse sales organisatie)
kandidaten kunnen hun CV mailen naar matchingsunit@eindhoven.nl

Vacature: WGP Salesmedewerker My Shop 3x
Functienaam

WGP Salesmedewerker My Shop
3x

Soort

Tijdelijk

Branche

Techniek & Bouw

Status

Open

Accountmanager

Janneke Willems

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Voor het Philips WGP ben ik op zoek naar een salesmedewerker, in totaal 3 vacatures vacant. De
werklocatie betreft de Philips My Shop.
Het betreft een functie 40 uur per week op basis van een jaarcontract en het minimumloon.
Om in aanmerking te komen voor een WGP functie mag men nooit eerder werkzaam geweest zijn bij
Philips, daarnaast dient men een half jaar werkloos te zijn.
WGP =Werkgelegenheidsplan Philips
Taken:
• Je bent het eerste aanspreekpunt voor klanten.
• Je draagt zorg voor de orde en netheid in de winkel en het magazijn.
• Je bent verantwoordelijk voor het op- en afboeken van goederen.
• Je verkoopt, adviseert en biedt uitstekende service en geeft gedegen productinformatie. (cross- en
upselling)
• Je zorgt voor het aanvullen, presenteren en prijzen van de producten op de afdeling op commerciële
wijze.
• Je bestelt samen met de klant producten via het online en offline systeem.
• Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor een goede after sales service aan myshop
klanten.
• Je verzorgt demonstraties van diverse Philips producten
• Je bent verantwoordelijk voor kasgeld beheer en kasopmaak aan het begin en einde van de dag.
Vaardigheden:
• Bereid zijn om op koopavond en in het weekend te werken.
• Bereid tot het volgen van product- en of salestrainingen.
• Je hebt een goede persoonlijke verzorging en je hebt een representatieve uitstraling.
• Je hebt minimaal een MBO-opleiding en affiniteit met de branche.
• Je kunt op een gepast niveau communiceren met onze doelgroep.
• Je hebt een redelijke kennis van de Engelse taal in woord.
• Je bent sales gedreven.
- Enthousiast, Extrovert, Integer, Klantvriendelijk, Communicatief, Sales, gedreven
Korte omschrijving toegevoegde waarde voor de kandidaat
Je leert veel over verkoop, samenwerken, Philips, Philipsproducten, commercie, etc.
Kandidaten kunnen hun CV mailen naar matchingsunit@eindhoven.nl

Vacature: WGP Secrurity Officer
Functienaam

WGP Secrurity Officer

Soort

Tijdelijk

Branche

Techniek & Bouw

Status

Open

Accountmanager

Janneke Willems

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Voor het Philips WGP ben ik op zoek naar een expeditie Officer.
Het betreft een functie voor 25 uur per week op basis van een jaarcontract en het minimumloon.
Om in aanmerking te komen voor een WGP functie mag men nooit eerder werkzaam geweest zijn bij
Philips. Daarnaast dient men minimaal een half jaar werkloos te zijn.
WGP = Werkgelegenheidsplan
Afdelingsinformatie:
De security-afdeling is belast met de beveiliging van personen en goederen op de site.
Taken:
- Het in- en uitboeken van chauffeurs met trekker en oplegger, alsmede het uitgeven en innemen van
badges en hesjes aan de desbetreffende chauffeurs.
- Het onderhouden van contacten met werkgerelateerde personen, zoals security en magazijnmeesters.
- Tevens zal de kandidaat zich ook een bepaald niveau van Safety & Security awareness eigen moeten
maken.
Vaardigheden:
- MBO 2 niveau
- Het goed kunnen communiceren in de Nederlandse taal en redelijk Engels kunnen spreken en
verstaan.
- Computervaardig (Word)
- De kandidaat moet geen probleem hebben om zowel binnen als in de buitenlucht te werken, in weer
en wind, in warmte en in koude.
- De kandidaat dient er rekening mee te houden dat hij in een werkomgeving zit met geluiden en
dampen van vrachtwagens.
- De kandidaat zal na de inwerkperiode voornamelijk zelfstandig zijn werk moeten uitvoeren.
- Loyaal, integer, betrouwbaar, collegiaal, teamplayer die ook zelfstandig kan werken.
- Sociaal en klantvriendelijk kunnen zijn en een vlotte babbel heeft.
Korte omschrijving toegevoegde waarde voor de kandidaat:
Het betreft taken die, gezien het niveau van de werkzaamheden, zeker geschikt zijn om door onervaren
medewerkers uitgevoerd te kunnen worden. Met dien verstande dat het GEEN security-officers zijn en
altijd onder begeleiding zullen staan van een gediplomeerde security-officer.
kandidaten kunnen hun CV mailen naar matchingsunit@eindhoven.nl

Vacature: WGP Supply Chain medewerker
Functienaam

WGP Supply Chain medewerker

Soort

Tijdelijk

Branche

Techniek & Bouw

Status

Open

Accountmanager

Janneke Willems

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Voor het Philips WGP ben ik op zoek naar een medewerker Supply Chain management.
het betreft een functie voor 32-40 uur per week op basis van een jaarcontract en het minimumloon.
Om in aanmerking te komen voor een WGP functie mag men nooit eerder werkzaam geweest zijn bij
Philips.
WGP = Werkgegelegenheidsplan Philips
Afdelingsinformatie:
De afdeling Supply Chain Management regelt de planning, inkoop, order desk, S&OP en New Product
Introduction (NPI) Logistics voor de Business Unit IGT Systems.
Taken:
- Ondersteuning van de diverse werkzaamheden in de afdeling Supply Chain Management:
- Rapportages creëren
- Analyseren en beantwoorden van vragen met behulp van data uit het SAP systeem
- Voorbereiden van de Conference calls met de verkooporganisaties van Philips over de hele wereld
- Ondersteunende taken bij de afdelingen Inkoop, Order Desk, S&OP, NPI Logistics.
Vaardigheden:
- HBO
- Ervaring met Excel en Powerpoint (must)
- Ervaring in Supply Chain Management (bij voorkeur)
- Accuratesse, open staan voor veel verschillende (soorten) taken, om kunnen gaan met het op korte
termijn plannen van die activiteiten
Korte omschrijving toegevoegde waarde voor de kandidaat
De plek biedt werkzaamheden op verschillende afdelingen van de Supply Chain Management afdeling.
Daardoor krijgt de kandidaat een breed beeld over supply chain management en kan dus op veel
verwante disciplines ervaring opdoen.
kandidaten kunnen hun CV mailen naar matchingsunit@eindhoven.nl

