
Je zorgt dat de auto’s spik en span de 
deur uit gaan. Dat betekent: van binnen 
en van buiten poetsen. 
Als je een rijbewijs hebt is dat helemaal 
mooi, want het is de bedoeling dat je zelf 
de auto’s klaar zet voor het wasproces.

In Vollenhove zoeken we een aanpakker 
bij een dierenwinkel. Je controleert de 
inkomende goederen, vult de voorraad aan 
en helpt bij allerhande werkzaamheden. 
Lijkt je dit leuk? Je accountmanager helpt 
je op weg.

Ben je handig met computers? Dan is dit 
misschien iets voor jou! Wat ga je doen? 
Je neemt aanvragen in behandeling, 
maakt contracten en facturen op, verzorgt 
correspondentie en houdt dossiers bij. 
Een veelzijdige baan.

Autopoetser 
Kraggenburg

Houd je van
dieren?

Administratief 
medewerker op Urk

Bij een productiebedrijf in Emmeloord 
verricht je inpakwerkzaamheden. 
Je vangt producten op in kratten en je 
legt ze op de lopende band zodat het 
product ingepakt kan worden.

Er zijn diverse mogelijkheden voor 
productiewerk in de vis op Urk. Denk aan 
inpakken en opleggen aan de lopende 
band of aan het fileren van de vis. De 
hygiëneregels zijn belangrijk. Je gaat in 
een klein groepje aan het werk.

Productiemedewerker

In de vis 
op Urk

Met behulp van een luchtspijkerpistool 
zet je pallets in elkaar. Je maakt nieuwe 
pallets en repareert ze voor hergebruik. 
Verder zorg je dat het terrein netjes blijft.

Bij een autoschadebedrijf op Urk 
zijn we op zoek naar een handige 
autoliefhebber. De werkzaamheden 
bestaan uit het demonteren van auto-
onderdelen, schuren en alles weer 
monteren.

Altijd eer van je werk 
(autoschadeherstel)

Pallets bouwen en 
repareren in Espel
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Vacaturekrant
juni 2017

Dit is een vacaturekrant speciaal voor de kandidaten die onder de Banenafspraak 

vallen. Zie je een baan die je leuk lijkt? Neem dan contact op met je accountmanager. 

Hij/zij helpt je verder.

Hebben Excel en Outlook geen 
geheimen voor je? En ben je ook 
nog eens gastvrij en representatief? 
Bij een technisch bedrijf houd je de 
urenregistratie bij en het kasboek. 
Ook ontvang je klanten en neem je de 
telefoon aan. 

Nauwkeurig en goed
in administratie?

SPECIALE BANENAFSPRAAK EDITIE
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 Vacaturekrant
Wil jij voortaan onze vacaturekrant via de mail, stuur dan je naam en 
mailadres naar: administratie@werkcorporatie.nl.

 
Deze vacatures komen ook van 
UWV. We zijn blij dat UWV 
haar banen wil delen met de 
WerkCorporatie.

Voor een groeiend bedrijf zijn wij op zoek 
naar kandidaten die graag aan de slag 
willen bij een vlot team. Je gaat onder meer 
schuren, schilderen en opruimen. 
Ook kunnen we kijken wat bij je past en 
daar de werkzaamheden op aanpassen. 
Ben je benieuwd wat het allemaal inhoudt? 
Je accountmanager vertelt je meer.

Jij zorgt dat de auto’s en het pand er 
netjes bij staan. In deze functie poets 
en was je zowel de binnenkant als de 
buitenkant van auto’s.

Een chipsfabrikant uit Emmeloord 
zoekt een kwaliteitsmedewerker die 
zijn/haar mannetje staat. Je zorgt dat 
de productie niet stagneert: je zorgt 
dat de productiematerialen op tijd bij 
de medewerkers zijn en soms moet je 
medewerkers aanspreken op hun gedrag. 

Door middel van een schrobmachine 
houd je de werkvloer schoon. 
Zo kan iedereen veilig werken, want de 
vloer kan glad worden door de olie die 
gelekt wordt. Zorgvuldig werk dus. 

Medewerker 
composiet 
Emmeloord

Autopoetser 
Emmeloord

Heb je kwaliteit hoog 
in het vaandel?

Schoonmaak-
medewerker
Emmeloord

Bij een supermarkt in Marknesse kun je 
aan de slag om de zaak netjes te houden. 
Je zorgt dat de winkel er spik en span 
uitziet. 

Schoonmaak

Bij een lunchroom in Emmeloord maak je 
broodjes klaar voor het ontbijt en lunch. 
Je zorgt dat de vitrine is bijgevuld met 
drinken en verse broodjes. 
Tafeltjes schoonhouden en de afwas 
horen er natuurlijk ook bij. 

Bij een bedrijf in Marknesse ga je 
goederen bestellen, wegbrengen en 
ophalen. Je werkt in een team. 
Soms word je ingeschakeld om bij 
evenementen te helpen met de verkoop. 

Bij een woningcoöperatie zijn ze op zoek 
naar een rechterhand van de opzichter. 
Wat ga je doen? Je helpt mensen met het 
onderhoud van hun tuin, je kijkt of de 
buurt netjes is. Soms is dit niet het geval en 
dan maak je melding bij de wijkmeester. 
Ook word van je verwacht dat je zelf de 
handen uit de mouwen steekt en helpt waar 
mogelijk. 

Bij een biologische boer uit Marknesse 
help je mee met de teelt en oogst van 
verschillende soorten groente. 
Hier kun je echt iets leren! 
Dus pak die kans en neem contact op 
met je accountmanager.

Medewerker Catering

Magazijnmedewerker

Aanpakker/opzichter 
Emmeloord

Biologisch… 
dat is toch logisch?


