Week 2 2021

Vacaturekrant

Partners in het WSP

Samen op weg naar werk
De adviseurs van het WSP hebben een groot netwerk van werkgevers in de regio. Werkgevers met
vacatures die voor jou interessant kunnen zijn! In deze vacaturekrant staat een selectie van deze
banen. Door gebruik te maken van onze contacten kunnen wij jou helpen bij het vinden van werk
dat bij je past!
Zie je een baan die je aanspreekt? Reageer dan op de aangegeven manier en voeg je cv toe als
PDF- of Word-bestand. Zit er geen geschikte functie voor je bij, maar wil je wel graag onze
ondersteuning? Neem dan contact met ons op via info@wspzw.nl
Wij wensen je alvast veel succes met jouw sollicitaties!

Arbeidsmarktnieuws
Wat kunnen we verwachten in 2021?
Afgelopen jaar werd de arbeidsmarkt hard getroffen door de coronacrisis.
In november waren er 378.000 werklozen, ruim 54.000 meer dan het jaar ervoor.
Kunnen we in 2021 betere kansen verwachten, of blijft het doorbijten?

Om het hele artikel te lezen, klik op bijgaande link:
https://www.nu.nl/werk/6100101/wat-kunnen-werkenden-verwachten-in-2021sommige-sectoren-herstellen-niet.html

Tip van de trainers
Goede voornemens?
Allereerst voor iedereen een heel goed, gezond en mooi 2021 gewenst!
Deze tip is voor iedereen die goede voornemens heeft en het moeilijk vindt om zich te houden aan die voornemens.
Wie herkent dit (niet )?
De tips
 Formuleer positief en verbeeld voor jezelf het resultaat.
 Houd rekening met de moeilijkheden die je tegen gaat komen en bedenk daarvoor een strategie of plan B.

 Ga het doen.
Voorbeeld:
 Elke dinsdag- en donderdagmiddag ga ik tussen 16 en 17 achter mijn computer zitten en ga ik zoeken naar leuke
vacatures.
 Ik weet dat ik vaak word afgeleid door mijn telefoon en banners op mijn computer. Als ik merk dat dat gebeurt sta ik
even op en ga ik kort iets anders doen totdat de afleiding uit mijn gedachte is en dan ga ik weer terug om vacatures
te zoeken.
 Dinsdag 19 januari om 16 uur begin ik hiermee.
Succes namens de trainers!

Vacatures

Vacatures
Schoonmaakmedewerker boten

Pedagogisch medewerker

Voor een opdrachtgever in Monnickendam zijn wij op zoek naar
een nieuwe collega voor de binnenschoonmaak van de zeiljachten
en appartementen. De schone boten en appartementen zijn het
visitekaartje van het bedrijf.

Voor een kindercentrum in Zaandam/ Hoorn zijn we op zoek naar
een nieuwe medewerker. Heb jij interesse om binnen dit sociale
bedrijf aan de slag te gaan? Laat het snel weten!

Taken:
• Schoonmaken van de zeiljachten en appartementen, zodat ze
er weer als nieuw uitzien (stofzuigen, dweilen, toilet en keuken
schoonmaken, eventueel bedden verschonen etc.)

Taken:
• Je bent verantwoordelijk voor de babygroepen (o tot 2 jaar)

Functie-eisen:
• We zijn op zoek naar iemand die van aanpakken weet. Het
werk is fysiek en sommige boten zijn van binnen best klein.
• Beheersing van de Nederlandse taal
• Je bent af en toe oproepbaar voor een schoonmaakdienst in
het weekend
Aanbod:
• Werk voor rond de 16 uur per week (werkdagen zijn op de
maandagen en vrijdagen tijdens het hoogseizoen, daaruit is het
meer flexibel)
• Werk vanaf begin maart 2021; werk voor langere tijd
Geïnteresseerd of meer info? Stuur jouw cv en motivatie of je
vraag naar info@wspzw.nl onder Schoonmaakmedewerker boten
Contactpersoon: Mariël Dekker

Functie-eisen:
• Je bent in het bezit van minimaal een mbo niveau 4 opleiding als
pedagogisch medewerker
Aanbod:
• Werk voor minimaal 32 uur per week
Geïnteresseerd of meer info? Stuur jouw cv en motivatie of je
vraag naar info@wspzw.nl onder vermelding van Pedagogisch
medewerker
Contactpersoon: Mariël Dekker

Vacatures
Medewerkers productie

Koerier

Voor een sociaal bedrijf in Heemskerk zijn wij op zoek naar extra
versterking van het team!

Voor een opdrachtgever in Zaanstad zijn wij op zoek naar meerdere
koeriers.

Taken:
• Bestellingen van diverse webwinkels verwerken en klaarzetten
voor verzending
• Inpakken van de bestellingen en labelen van de dozen
Functie-eisen:
• Je bent beschikbaar voor minimaal 24 uur per week (3 hele
dagen); er zijn ook mogelijkheden om fulltime aan de slag te
gaan
• Je kunt het werk fysiek aan
• Je spreekt de Nederlandse taal voldoende en kunt met een
computer overweg
• Je moet bij de locatie kunnen komen (eigen vervoer is een pre)
Aanbod:
• Werkmogelijkheden zowel parttime als fulltime
• Je kan snel aan de slag
Geïnteresseerd of meer info? Stuur jouw cv en motivatie of je
vraag naar info@wspzw.nl onder medewerkers productie
Contactpersoon: Mariël Dekker

Taken:
• Je bezorgt pakketjes bij particulieren. Dit gebeurt in de late
middag/ avonduren als de klant ook echt thuis is
• Je zorgt voor een tijdige en secure levering
Functie-eisen:
• Je bent in het bezit van Rijbewijs B
• Je bent beschikbaar in de avonduren van 15.30/16.00 uur tot
maximaal 23.00 uur
• Je houdt ervan om te rijden in de regio Amsterdam
• Je bent representatief en communicatief sterk
• Een VOG verkrijgen is geen probleem voor jou
• Je beheerst de Nederlandse taal voldoende
Aanbod:
• Een leuke baan voor minimaal 25 uur in de week
Geïnteresseerd of meer info? Stuur jouw cv en motivatie of je vraag
naar info@wspzw.nl onder vermelding van Koerier
Contactpersoon: Bianca Hoogerwaard

Vacatures
Huishoudelijk Ondersteuners

Werkcoach Business Post (18 uur)

Voor diverse zorgverleners in de regio Zaanstreek Purmerend zijn
wij op zoek naar Huishoudelijk ondersteuners.

Werkgever verzorgt voor haar klanten de collectie, frankering en
een efficiënte bezorging van poststukken. Als werkcoach bij
Business Post stuur je dit proces aan.

Taken:
• Je vervult een onmisbare rol in de ondersteuning van cliënten
met huishoudelijke taken en zorgt ervoor dat zij in een schone
omgeving wonen
Functie-eisen:
• Hart voor de zorg met oog voor de cliënt (sociaal contact)
• Communicatief vaardig en een flexibele instelling
• Goede beheersing van de Nederlandse taal
Aanbod:
• Werktijden zijn in overleg op werkdagen tussen 9.00 uur en
16.00 uur.
Geïnteresseerd of meer info? Stuur jouw cv en motivatie of je
vraag naar info@wspzw.nl onder vermelding van Huishoudelijk
ondersteuner
Contactpersoon: Bianca Hoogerwaard

Taken:
• Het organiseren en het dagelijks aansturen van werkzaamheden
van werknemers met een indicatie sociale Werkvoorziening
• Het begeleiden en ondersteunen van kandidaat werknemers
tijdens het werkproces
Functie-eisen:
• Je bent bedreven in het aansturen en coachen van werknemers
• Affiniteit met de doelgroep
• Communicatief zeer vaardig, flexibel en resultaat gericht
• In het bezit van een rijbewijs B
Aanbod:
• De functie is gewaardeerd in schaal 6 (CAO Samenwerkende
Gemeentelijke Organisaties
Geïnteresseerd of meer info? Stuur jouw cv en motivatie of je
vraag naar info@wspzw.nl onder vermelding van Werkcoach
Contactpersoon: Chantal Aarbodem

Vacatures
Inspecteur Asbest in opleiding

Medewerker Glaszetter

Werkgever zoekt 2 kandidaten die gedurende een proefplaatsing
opgeleid willen worden tot inspecteur asbest. Deze opleiding wordt
door werkgever bekostigd met daarna een intentie voor een
contract.

De medewerker werkt altijd samen met een ervaren glaszetter en
volgt diens aanwijzingen.

Taken:
• Beoordelen op geschiktheid van het te inspecteren object
• Uitvoeren van visuele inspecties
• Opstellen inspectie- en analyserapporten
• Correct en juist contact met opdrachtgevers

Taken:
• Verantwoordelijk voor het gereedmaken van de werkomgeving en
het voorbewerken van ondergronden zodat glas geplaatst kan
worden
• Oude kitlagen en oneffenheden verwijderen voor een schone
ondergrond

Functie-eisen:
• MBO-denk en werkniveau
• Goede beheersing van de Nederlandse taal
• Communicatief vaardig en flexibel ingesteld
• In het bezit van B rijbewijs

Functie-eisen:
• Fysiek in orde i.v.m. til-werkzaamheden
• Gemotiveerd zijn om een mooi vak te leren
• Eigen vervoer gewenst naar de werkplaats in Wormerveer

Aanbod:
• Een interne opleiding tot inspecteur asbest
• Goede salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden
• Doorgroeimogelijkheden

Aanbod:
• Salaris conform afspraak met de werkgever
• Indien geen ervaring is een proefplaatsing mogelijk

Geïnteresseerd of meer info? Stuur jouw cv en motivatie of je
vraag naar info@wspzw.nl onder Inspecteur Asbest

Geïnteresseerd of meer info? Stuur jouw cv en motivatie of je
vraag naar info@wspzw.nl onder vermelding van Glaszetter

Contactpersoon: Anton Janssen

Contactpersoon: Anton Janssen

Vacatures
Buitendienst Vertegenwoordiger Bouw
Een dynamisch bouwbedrijf is op zoek naar een
vertegenwoordiger die contacten onderhoudt met opdrachtgevers,
met als doel bouwopdrachten/onderhoudswerk helder te krijgen
en een precieze aanbieding te doen om een bouwcontract af te
sluiten.
Taken:
• Klanten in kaart brengen, benaderen en het voortouw nemen
om in gesprek te gaan om tot een aanbieding op maat te
komen
• Offertes maken
• Het beheren van een uitgebreide klantenportefeuille
Functie-eisen:
• Affiniteit met het bouwen en verbouwen van panden
• HBO/WO niveau en aantoonbare commerciële verkoopervaring
• Beschikt goede communicatieve en administratieve
vaardigheden om in korte tijd offertes uit te brengen
• In bezit van eigen auto
Aanbod:
• Salaris conform afspraak met de werkgever
Geïnteresseerd of meer info? Stuur jouw cv en motivatie of je
vraag naar info@wspzw.nl onder vermelding van
Vertegenwoordiger Bouw
Contactpersoon: Anton Janssen

Bij werk-leerbanen kun je met behoud van uitkering werkervaring op doen om je kansen te vergroten.

Werk-leerbanen

Vacatures
Leerwerkproject hulp monteur steigerbouw
We starten de opleiding met het behalen van het VCA VOL of VCA
Basis diploma. Het tweede gedeelte bestaat uit de opleiding “Veilig
werken met rolsteigers”. Na dit onderdeel zal je praktijkervaring
opgaan doen bij je nieuwe werkgever middels een stage.
Bij goed functioneren stroom je door naar het derde gedeelte van
de opleiding, deze bestaat uit de opleiding “Hulpmonteur
steigerbouw”. Bij voldoende resultaat ontvang je het
Persoonscertificaat Hulpmonteur Steigerbouw en ben je
vakbekwaam!
Functie-eisen:
• Je kan fysiek werk aan
• Je werkt graag buiten
Aanbod:
• 32 tot 40 uur
• Cursus Basis Veiligheid
Geïnteresseerd of meer info? Stuur jouw cv en motivatie of je
vraag naar info@wspzw.nl onder vermelding Leerbaan Hulp
monteur steigerbouw

Contactpersoon: Errol Romeo

