Week 18 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!
Ontvang je een uitkering van de gemeente of het UWV en 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
Hoe kies je een omscholingstraject dat het beste bij je past?
Een nieuwe uitdaging, de coronacrisis, meer geld: er zijn nogal wat redenen om je carrière een
andere wending te geven. Omscholen kan dan zinvol zijn. Soms is het zelfs noodzakelijk. Maar hoe
kies je hét omscholingstraject voor jou?
Of je nou helemaal klaar bent met je baan of gewoon een nieuwe impuls nodig hebt in je leven:
omscholen kan je een zet in de juiste richting geven. Klinkt simpel: nieuwe opleiding, nieuwe baan.
Maar er zijn best wat overwegingen. Hieronder lees je hoe je het beste jouw omscholingstraject
uitstippelt
https://www.intermediair.nl/werk-en-carriere/omscholing/hoe-kies-je-een-omscholingstraject-dathet-beste-bij-je-past

Tip van de trainers
Jij bent de oplossing van het probleem van de werkgever.
Hoe fijn is dat!
Werkgevers met een vacature hebben een probleem, want ze hebben namelijk te weinig
werknemers op de werkvloer om het werk te kunnen doen.
Jij kan dus de oplossing voor het probleem van de werkgever zijn. Fijn hè!
Het is wel belangrijk dat je van jezelf weet wat je in huis hebt om het probleem van de werkgever
op te lossen. Wat zijn dus je soft – en hard skills (je vaardigheden en je positieve persoonlijke
eigenschappen)?
Kijk eens op deze website: https://houseofskillsregioamsterdam.nl/
En breng in kaart wat jouw skills zijn zodat jij jezelf aan de werkgever kan voorstellen als de
oplossing van zijn probleem!
Succes,
De trainers

De nieuwste openstaande vacatures voor werkzoekenden met een WW- of PW-uitkering

Vacatures

Vacatures
Horecamedewerker station Wormerveer

Horecamedewerker stadhuis Zaandam

Voor een horecagelegenheid op het station van Wormerveer zijn
wij op zoek naar een medewerker.

In samenwerking met een grote cateringorganisatie zijn wij op
zoek naar een topper in de hospitality. We zoeken iemand die met
veel energie en motivatie deze functie kan bekleden.

Taken:
• Opruimen, voorraad aanvullen
• Klanten te woord staan
• Winkel openen en de producten verkopen
Functie-eisen:
• Hospitality staat bij jou hoog in het vaandel, je bent gastvrij
• Je beheerst de Nederlandse taal goed
Aanbod:
• Van 07.00-12.00 uur op maandagen, woensdagen en vrijdagen
(mogelijkheid tot uitbreiding op termijn)
• Werk op een dynamische plek
Geïnteresseerd of meer info? Stuur jouw cv en motivatie of je
vraag naar info@wspzw.nl onder vermelding van
horecamedewerker station Wormerveer
Contactpersoon: Mariël Dekker

Taken:
• Klaarmaken en verkopen van producten (broodjes, drankjes)
• Kassa draaien
• Schoonhouden van de werkruimte

Functie-eisen:
• Het is een pre als je werkervaring hebt in de horeca
• Je hebt gastvrijheid hoog in het vaandel staan. Je bent het
visitekaartje voor het bedrijf binnen het gemeentehuis
• Goede beheersing van de Nederlandse taal
Aanbod:
• Een contract voor in ieder geval 7 maanden
Geïnteresseerd of meer info? Stuur jouw cv en motivatie of je
vraag naar info@wspzw.nl onder vermelding van
horecamedewerker stadhuis Zaandam
Contactpersoon: Mariël Dekker

Vacatures
Medewerker Bouw vastgoedproject

Speeddate voor de horeca 7 mei 2021

Voor een vastgoedproject in Zaandam (Peldersveld) zijn we per
medio mei op zoek een kandidaat voor diverse werkzaamheden

In samenwerking met het Horeca Vakcollege organiseren wij een
speeddate voor mensen mét ervaring in de horeca. Dit in de
breedste zin van het woord.

Taken:
• Opruimen, voorraad aanvullen, materialen klaarzetten
• Plaatsen en weghalen van privacyschermen
• Assisteren bij schilderwerk, isoleren etc. is ook bespreekbaar
Functie-eisen:
• In staat tot tillen, veel lopen en staan, repeterend werk
• Betreft bewoond project: je bent ’te gast’ dus beleefd, sociaal
• Taalniveau B1 of vergelijkbaar
• Relevante opleiding of ervaring is een pre, maar geen must
Aanbod:
• Van 07.00-15.30 uur; parttime/fulltime, van mei tot feb ‘22
• Goede begeleiding; ervaring met Wajong en statushouders
• Mogelijkheid tot behalen van je VCA certificaat
Geïnteresseerd of meer info? Stuur jouw cv en motivatie of je
vraag naar info@wspzw.nl onder vermelding van Medewerker
Bouw- Vastgoedproject
Contactpersoon: Danielle Crombach

Taken:
• Er zijn diverse bedrijven aanwezig, dus ook diverse
mogelijkheden voor vacatures. Tijdens de speeddate zullen de
bedrijven zich voorstellen en kan je het gesprek aangaan over
de eventuele mogelijkheden.
Functie-eisen:
• Je hebt werkervaring in de horeca en wil weer graag in deze
sector aan de slag.
Aanbod:
• Speeddate op vrijdag 7 mei, van 10.00 tot 12.00 uur. Dit zal
digitaal plaatsvinden. Bij aanmelding volgt meer informatie.
Geïnteresseerd of meer info? Stuur jouw cv en motivatie of je
vraag naar info@wspzw.nl voor donderdag 6 mei, 12.00 uur.
Contactpersoon: Mariël Dekker

Vacatures
Industrieel reiniger

Chauffeur Leerlingenvervoer

Voor een opdrachtgever zijn wij op zoek naar een Industrieel
reiniger die de handen uit de mouwen weet te steken.

Als parttime chauffeur leerlingenvervoer heb je een
verantwoordelijke baan.

Taken:
• Fysiek zwaar en warm werk

Taken:
• Het vervoeren van een vaste groep jonge mensen (mogelijk
met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking) naar
scholen

Functie-eisen:
• Liefst enige ervaring
• In bezit van VCA
• In bezit van vervoer want moet naar Zaandam en Wormer
kunnen
• Niet claustrofobisch
• Geen stofallergie want er wordt met cacao gewerkt en komt
veel stof vrij
Aanbod:
• Werktijden 32-40 uur
Geïnteresseerd of meer info? Stuur jouw cv en motivatie of je
vraag naar info@wspzw.nl onder vermelding van Industrieel
reiniger
Contactpersoon: Errol Romeo

Functie-eisen:
• Je hebt een geldig rijbewijs B en voldoende rijervaring en in
bezit van een geldige taxipas
• Je hebt een representatief voorkomen
• Je kunt een geldige VOG ('Verklaring Omtrent het Gedrag')
tonen
Aanbod:
• Vaste werktijden op maandag tot en met vrijdag (behoudens
toekomstige ontwikkelingen)
• Alle schoolvakanties ben je vrij
Geïnteresseerd of meer info? Stuur jouw cv en motivatie of je
vraag naar info@wspzw.nl onder vermelding van Chauffeur
Leerlingenvervoer
Contactpersoon: Chantal Aarbodem

Vacatures
Magazijnmedewerker (parttime)

Magazijnmedewerker (fulltime)

Voor een groothandel in sanitaire artikelen in de Baanstee in
Purmerend zijn wij op zoek naar een magazijnmedewerker voor
10 uur per week

Voor een groothandel in hout- en plaatmateriaal gevestigd in
Zaandam zijn wij op zoek naar een magazijnmedewerker

Taken:
• Binnenkomende goederen uitpakken en sorteren
• Communiceren met de backoffice over de stand van zaken van
het sanitair en bestellingen klaarzetten voor transport

Taken:
• Je zoekt op basis van orders, de meest voorkomende soorten
bijeen met de zijlader en/of heftruck. Je pakt ze in en biedt ze
aan bij de expediteur
• Je verricht tevens ondersteunende werkzaamheden bij het laden
en lossen van de leveranciers en onze eigen transporteurs

Functie-eisen:
• Rijbewijs B is een pré i.v.m. afleveren van producten bij klanten
• Technische affiniteit
• Het maximale tilgewicht ligt rond de 25 kg
Aanbod:
• Kandidaten vanuit de Participatiewet worden van harte
uitgenodigd om te reageren
• Werk van maandag tot en met vrijdag, 2 uur per dag
• Arbeidsconform salaris en een contract voor zeven maanden
Geïnteresseerd of meer info? Stuur dan jouw cv en motivatie of je
vraag naar info@wspzw.nl onder vermelding van
Magazijnmedewerker Purmerend
Contactpersoon: Lizz Bosma

Functie-eisen:
• Je bent een aanpakker en spreekt de Nederlandse taal
• In het bezit van een VMBO opleiding en een geldig
heftruckcertificaat
• Relevante werkervaring als zijlader en reachtruck
Aanbod:
• Goed salaris, werktijden: 7:00 tot 16:00 of 10:00 tot 19:00 uur.
Geïnteresseerd of meer info? Stuur dan jouw cv en motivatie of je
vraag naar info@wspzw.nl onder vermelding van
Magazijnmedewerker fulltime
Contactpersonen: Lizz Bosma en Errol Romeo

Vacatures
Koerier
Voor een opdrachtgever in Zaandam zijn wij op zoek naar diverse
koeriers
Taken:
• Je bezorgd pakketjes bij particulieren. Dit gebeurt in de
avonduren als de klant ook echt thuis is
Functie-eisen:
• Je bent in het bezit van Rijbewijs B
• Je bent beschikbaar in de middag/avonduren tussen 15.00 uur
en 23.00 uur ( je werkt minimaal 25 uur in de week)
• Je bent representatief, klantvriendelijk en communicatief sterk
• Je beheerst de Nederlandse taal voldoende
• Een VOG verkrijgen is geen probleem voor jou
Aanbod:
• Een leuke betaalde baan met veel vrijheid bij een goede
werkgever
Geïnteresseerd of meer info? Stuur jouw cv en motivatie of je
vraag naar info@wspzw.nl onder vermelding van Koerier
Contactpersoon: Bianca Hoogerwaard

Verkoopmedewerker
Voor diverse winkels zijn wij op zoek naar verkoopmedewerkers in de
regio Zaanstad en Amsterdam
Taken:
• Als verkoopmedewerker ben je het gezicht van de winkel: je heet
iedereen een warm welkom en je voorziet de klanten van een goed
en eerlijk advies over het product
Functie-eisen:
• Ervaring in een soortgelijke functie
• Gastvrij en servicegericht, communicatief en sociaal vaardig
• Je hebt oog voor detail en gevoel voor styling, zodat je klanten kan
inspireren en bent in staat een goede sfeer te creëren voor zowel
klanten als collega’s
• Commerciële instelling en fysiek in orde
Aanbod:
• Verschillende mogelijkheden via een uitzendbureau of direct in
dienst bij de werkgever, afhankelijk van jouw voorkeur
Geïnteresseerd of meer info? Stuur dan jouw cv en motivatie of je
vraag naar info@wspzw.nl onder vermelding van Verkoopmedewerker
Contactpersoon: Lizz Bosma

Vacatures
Gastheer/ gastvrouw drogisterijketen

Ervaren Dakdekkers

Voor een landelijke drogisterijketen zijn wij op zoek naar een
gastheer/ gastvrouw die in de diverse filialen kan staan.

Voor een opdrachtgever in Wormerveer zijn wij op zoek naar
enthousiaste dakdekkers.

Taken:
• Het welkom heten van het winkelend publiek
• Collega’s ondersteunen waar nodig
• In de gaten houden of klanten niets meenemen vanuit de
winkel zonder te betalen: diefstalpreventie
Functie-eisen:
• Je hebt dergelijke werkervaring opgedaan als bijv. beveiliger
• Je vindt het geen probleem om mensen aan te spreken
• Je weet situaties snel in te schatten en daarnaar te handelen
• Je kunt minimaal 1 dag in het weekend werken

Taken:
• Van sloopwerk, dakramen plaatsen tot aan verschillende soorten
dakbedekking (zink, lood, dakpannen etc.) verwerken
Functie-eisen:
• Je hebt enige jaren ervaring en je bent in het bezit van een VCA
• Je beschik je over stalen zenuwen als je op (grote) hoogte werkt
• Je bent fulltime en flexibel beschikbaar (vanaf 6.30 uur)
• Je beheerst de Nederlandse taal en je bent woonachtig in
Wormerveer of directe omgeving (25 km)
• Eigen vervoer is een must

Aanbod:
• Werk voor 32 – 36 uur per week

Aanbod:
• Een ervaren team en een prettige werksfeer
• Reiskostenvergoeding en uurloon volgens CAO

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

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

Contactpersoon: Mariël Dekker

Contactpersoon: Jeannette Zwaan

Vacatures
Huishoudelijk ondersteuners

Seafreight (Zeevracht) Manager

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

Als allround expediteur ben je o.a. verantwoordelijk voor het
volgende takenpakket:

Taken:
• Je vervult een onmisbare rol in ondersteuning van cliënten met
huishoudelijke taken en zorgt ervoor dat zij in een schone
omgeving wonen

Taken:
• Verantwoordelijk voor inkomende en uitgaande
zeevrachtzendingen van A t/m Z
• Dagelijks onderhouden van contacten met klantenbestand
• Voor-calculeren en afrekenen van behandelde dossiers

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
ondersteuners
Contactpersoon: Bianca Hoogerwaard

Functie-eisen:
• Minimaal een afgeronde MBO niveau 4 opleiding
• Minimaal 3-5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie
• Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en
geschrift en kennis van wet- en regelgeving m.b.t. de functie
Aanbod:
• Werkgever bied een ontspannen werksfeer aan en gaan mensen
met respect met elkaar om
Geïnteresseerd of meer info? Stuur jouw cv en motivatie of je
vraag naar info@wspzw.nl onder vermelding van Seafreight
Manager
Contactpersoon: Anton Janssen

Vacatures
Buitendienst Vertegenwoordiger Bouw

Assistent boormeester / Grondwerker

De segmenten van het bouwbedrijf bestaan uit woningbezitters
maar ook uit winkeliers, hotels en de woningbouw.

Als assistent boormeester ben je betrouwbaar, flexibel,
stressbestendig, betrokken en oplossingsgericht. Je bent er goed
van bewust dat je een kwaliteitsproduct maakt en gaat met respect
met je omgeving en materialen om.

Taken:
• Bij diverse klanten een bouwcontract af sluiten
• U brengt de klanten in kaart die u gaat benaderen en neemt
het voortouw om in gesprek te gaan
Functie-eisen:
• Affiniteit met het bouwen en verbouwen van panden
• Communicatief vaardig en beschikt over administratieve
vaardigheden om in korte tijd offertes uit te brengen
• Voldoende ervaring met MS Office en Adobe-software
• HBO/WO niveau en aantoonbare commerciële verkoopervaring
• 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 Buitendienst
Vertegenwoordiger Bouw

Contactpersoon: Anton Janssen

Functie-eisen:
• (V)MBO werk en denkniveau
• Fulltime beschikbaar
• VCA en medische keuring gewenst
• Fysiek geen beperkingen i.v.m. zware werkzaamheden
Aanbod:
• Een goed marktconform salaris
• Reiskosten vergoeding, premievrije pensioenvoorziening
• Trainingen en doorgroeimogelijkheden naar Boormeester
Geïnteresseerd of meer info? Stuur jouw cv en motivatie of je
vraag naar info@wspzw.nl onder vermelding van Assistent
boormeester/Grondwerker
Contactpersoon: Anton Janssen

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

Werk-leerbanen

Werk-leerbanen
Leerwerktraject energie adviseur
Als energie adviseur ga je je bezig houden met het (zelfstandig)
voorbereiden, uitvoeren en verwerken van inspecties van woningen.
De opnames vinden plaats bij zowel bewoonde als onbewoonde
woningen door het hele land.
Taken:
• Tijdens de opleiding krijg je alles geleerd om als energie adviseur
aan de slag te gaan. Deze opleiding duurt van 3 tot 6 maanden,
daarna wordt er gekeken naar een geschikte opdrachtgever.
Hiervoor wordt een beschikbaarheid van 32 – 40 uur per week
gevraagd.
Functie-eisen:
• Je hebt minimaal een afgeronde MBO-4 opleiding
• Je hebt affiniteit met duurzaamheid en bouwkunde
• Je hebt goede communicatieve vaardigheden
• Je bent in het bezit van een rijbewijs B
Aanbod:
• Opleiding met baanintentie
Geïnteresseerd of meer info? Stuur jouw cv en motivatie of je vraag
naar info@wspzw.nl onder vermelding van energie adviseur
Contactpersoon: Mariël Dekker

Bij vacatures vanuit de Banenafspraak wordt er specifiek rekening gehouden met arbeidsbeperkingen.

Banenafspraak

Vacatures Banenafspraak
Div. werkzaamheden bouw vastgoedproject
Voor een vastgoedproject in Zaandam (Peldersveld) zijn we per
medio mei op zoek een kandidaat voor diverse werkzaamheden
Taken:
• Opruimen, voorraad aanvullen, materialen klaarzetten
• Plaatsen en weghalen van privacyschermen
• Assisteren bij schilderwerk, isoleren etc. is ook bespreekbaar
Functie-eisen:
• In staat tot tillen, veel lopen en staan, repeterend werk
• Betreft bewoond project: je bent ’te gast’ dus beleefd, sociaal
• Taalniveau B1 of vergelijkbaar
• Relevante opleiding of ervaring is een pre, maar geen must
Aanbod:
• Werkdagen 07.00-15.30 uur; parttime en fulltime
• Duur van het project: mei 2021 – feb 2022
• Mogelijkheid tot behalen van je VCA certificaat
Geïnteresseerd of meer info? Stuur jouw cv en motivatie of je vraag
naar info@wspzw.nl onder vermelding van Medewerker BouwVastgoedproject
Contactpersoon: Danielle Crombach

