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Meet&Greet donderdag 30 maart – regio Haaglanden 

Informatie deelnemende werkgevers 

Bijgewerkt tot 24 maart 2023 

 

Albert Heijn (landelijk) 

Staat voor iedereen open 

We zijn er, waar en wanneer klanten ons nodig hebben, voor alle dagelijkse boodschappen. 

De ervaring van onze klanten en de producten die we aanbieden, vormen samen dé reden 

waarom klanten bij ons komen. Met 6 miljoen borden die we dagelijks vullen, spelen onze 

meer dan 125.000 collega’s een belangrijke rol. Bijvoorbeeld door een klant te adviseren 

over onze producten, mee te lopen om een artikel aan te wijzen of hen een lekker idee voor 

het avondeten te geven. Bij alles dat we doen, zijn er twee dingen die we nooit uit het oog 

verliezen: we willen ons werk op de allerbeste manier doen voor onze klanten, waardoor zij 

graag bij ons terugkomen. En we hebben oprechte interesse in en betrokkenheid bij onze 

medewerkers, zodat zij met plezier bij ons werken en graag een stapje extra willen doen voor 

onze klanten. 

 

ABN AMRO (landelijk) 

Staat voor iedereen open 

Wij zijn ervan overtuigd dat talent geen beperking kent. Dus maken we er werk van om 

mensen met een arbeidsbeperking een plek te geven binnen ons bedrijf. Jaarlijks formuleren 

we doelen voor al onze bedrijfsonderdelen en zorgen we voor de best mogelijke begeleiding. 

Het is ons streven in 2025 225 collega’s met een arbeidsbeperking in dienst te hebben. 

 

Avalex (regio Den Haag) 

Staat voor iedereen open 

Wij hebben in principe altijd de vacature van Chauffeur/Belader open staan. Hierover kunnen 

wij bij de Meet&Greet meer uitleggen. Daarnaast werken wij ook met uitzendbureau Luba 

samen. 

 
Biesieklette Den Haag B.V.  
Staat voor iedereen open 
Stallingbeheerder Biesieklette (Haaglanden) 
Voor meer informatie: biesieklette.nl 
Stallingbeheerder zijn is een veelzijdig functie. In deze functie zijn zelfstandig werken, 
afspraken nakomen en omgaan met anderen belangrijk. Je voert een aantal operationele 
taken uit en je bent het visitekaartje van Biesieklette. Je bent het eerste aanspreekpunt voor 
klanten. De dagelijkse werkzaamheden van een stallingbeheerder zijn onder anderen het 
net, veilig en gebruiksvriendelijk houden van de stallingslocatie. 
 
Functie-inhoud 
• Zorgt voor een hartelijk ontvangst van de klanten en benadert deze op gepaste wijze. 
• Je bent het visitekaartje van Biesieklette, draagt bedrijfskleding voor de herkenbaarheid. 
• Informeert, geeft desgevraagd uitleg aan en adviseert de klant over interessante 
onderwerpen en producten met betrekking tot stallingen (verhuur van 
kinderbuggy/strandrolstoel/fiets/scoot mobiel). 
• Geeft op verzoek een informatiepakket aan klanten over de stallingsvoorwaarden. 
• Draagt zorg voor een professionele en representatieve uitstraling van zichzelf, de stalling 
en het buitenterrein. 
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• Wisselend werkzaam op verschillende stallingen van Biesieklette. Rooster drie weken van 
tevoren bekend.  
Digitaal rooster systeem middels App op smartphone en/of PC/Laptop 24/7 in te zien. 
 
(Eigen) ontwikkeling 
• Ontwikkelt de eigen vaardigheden in de rol van medewerker tot het optimale niveau zodat 
de kans op doorstroom naar regulier betaald werk wordt vergroot. 
• Volgt de aanwijzingen van zowel de Werk- en Trajectcoaches als de 
Planners/Bereikbaarheidsdienst op. 
• Volgt indien noodzakelijk in- en of externe trainingen om vaardigheden te ontwikkelen. 
Kennis 
• Nederlandse taal kunnen lezen, schrijven en spreken, in die mate dat men in staat is 
klanten op een duidelijke manier te woord te staan. 
Werktijden en beloning 
• Flexibel inzetbaar; vijf van de zeven dagen van de werkweek, diensten maximaal 9,5 uur. 
• Rooster loopt maandag t/m zondag met dag-, avond-, en nachtdiensten. 
• Per 1 januari 2023 is het brutosalaris (21 jaar en ouder) bij fulltime dienstverband € 
1.934,40  
 
Competenties 
• Klantgericht 
• Plannen en organiseren (op tijd komen, flexibiliteit). 
• Communiceren 
• Samenwerken 
 
Binnenwerk (landelijk) 
Doelgroepenregistratie vereist 
Vacature Medewerker pandgericht werken, algemeen: 
Binnen onze ministeries voeren wij verschillende werkzaamheden uit. Omdat nog niet helder 
is welke werksoorten deze nieuwe collega’s gaan uitvoeren, moet rekening worden 
gehouden met verschillende taken binnen het pand.  

• Wij zoeken medewerkers met een vriendelijke uitstraling die servicegericht zijn;  
Goed samenwerken: als medewerker pandgericht werken werk je altijd in een team. 

• Het is belangrijk dat je met iedereen goed overweg kan en met je collega’s goed kan 
communiceren; 

• Goede beheersing van de Nederlandse taal; 

• Je durft om hulp te vragen bij onduidelijkheden; 

• Je kunt na een inwerkperiode het werk zelfstandig uitvoeren. 
 
Wat biedt Binnenwerk? 

• Een fijn team met leuke collega’s;  

• Een basisfunctie als medewerker pandgericht werken, met vele mogelijkheden tot het 

• leren van nieuwe vaardigheden en het combineren van werksoorten naar behoefte;  

• Een contract van 20 tot 32 uur per week;  

• Een duurzame baan met, bij goed functioneren, mogelijkheden tot een vast contract. 
 
Bloemenhandel Heyl (Duitsland) 
Staat voor iedereen open 
Branche: Groothandel bloemen en planten. 
Wij zoeken:  

• Order Picker (18-22 uur)  

• Commercieel medewerker binnendienst (Duitssprekend 24-32 uur) 
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Boeg Nautic Scheveningen (landelijk) 
Staat voor iedereen open 
Branche: Metaaltechniek en engineering 
Met Boeg haalt u een VCA* gecertificeerd allround montage- en constructiebedrijf in huis. 
Sterk in de engineering van constructies op maat, vanaf de tekentafel tot aan de 
daadwerkelijke realisatie en installatie van het ontwerp. Om die reden schakelen 
gerenommeerde opdrachtgevers ons ook in bij het advies- en ontwerptraject. 
Kijk gerust voor vacatures. 
 
Brunel (landelijk) 

Staat voor iedereen open 

Brunel is een bedrijf dat met projectmanagement, detachering en consultancy flexibele 

personeelsoplossingen biedt voor onze opdrachtgevers: bedrijven en de overheid. Brunel is 

beursgenoteerd en internationaal vertegenwoordigd in meer dan 40 landen. Maatschappelijk 

verantwoord ondernemen is een belangrijke pijler binnen Brunel. Wij willen een werkgever 

zijn voor iedere ondernemende en talentvolle specialist. In Nederland zijn we voor onze 

projecten en opdrachten voortdurend op zoek naar specialisten in Engineering, IT, Legal en 

Risk & Finance. Wil je meer informatie over beschikbare vacatures kijk dan op 

www.brunel.nl/vacatures  

Buurtdiensten (landelijk) 
Staat voor iedereen open 
Wij zijn op zoek naar gemotiveerde kandidaten! 
Buurtdiensten is een zelfsturende organisatie die huishoudelijke ondersteuning bied bij de 
cliënten thuis. 
Je moet licht administratief werk kunnen verrichten i.v.m. gebruik werklaptop en telefoon. 
Als team heb je verantwoording voor een x aantal cliënten die ondersteuning nodig hebben, 
je moet dus zelfstandig kunnen werken en in team verband. 
 
CSU (Landelijk) 
Staat voor iedereen open 
Iedereen is welkom bij CSU! 
CSU is een grote schoonmaak organisatie met veel vacatures in Den Haag en omgeving. Er 
is voldoende schoonmaak werk in Hotels, kantoren, zorginstellingen en scholen. 
De actuele vacatures kun je vinden op onze website www.werkenbijcsu.nl. 
 
Defensie (landelijk) 
Staat voor iedereen open 
Ontdek Defensie op jouw manier. Laat ons weten wie je bent en wij helpen je met informatie, 
opleidingen enj banen die bij jou passen. 
 
Den Haag Werkt WIO (regio Haaglanden) 

SW, Banenafspraak, Arbeidsontwikkeling, Groenvoorziening  

Het onderdeel WIO is binnen DHW de springplank naar een reguliere baan op de 

arbeidsmarkt en dus een ideale startplek voor kandidaten. 

 

De Haagse Hygiëne (regio Haaglanden) 
Staat voor iedereen open 
Wij zijn op zoek naar enthousiaste schoonmaaktalenten.  
 
De Haagse Hogeschool als inclusieve campus (regio Haaglanden) 
Doelgroepenregistratie vereist 

https://www.boeg.net/vacatures
http://www.brunel.nl/vacatures
http://www.werkenbijcsu.nl./
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De Haagse Hogeschool wil een inclusieve campus zijn. Daarom staan gelijke kansen bij ons 
centraal en streven we naast een diverse studentenpopulatie naar een grote diversiteit aan 
medewerkers. Als hogeschool staan we immers midden in de samenleving en dienen we 
daar een afspiegeling van te vormen. Daarom hechten wij veel waarde aan het optimaal 
benutten van verschillende perspectieven en achtergronden van onze medewerkers. Zo 
vinden we nog meer aansluiting bij onze studenten en de veranderende wereld om ons 
heen. 
Wil je meer weten over De Haagse Hogeschool en de verschillende faculteiten en 
opleidingen? Neem dan een kijkje op onze website: www.dehaagsehogeschool.nl  
 
Ben jij onze nieuwe collega? 
Ben je enthousiast over (een deel van) de beschreven werkzaamheden, voldoe je aan de 
functie-eisen en wil je graag binnen De Haagse Hogeschool aan de slag? Dan nodigen we je 
heel graag uit om vrijblijvend met ons in contact te komen. Samen kunnen we dan 
onderzoeken wat voor jou een mooi takenpakket is, en wat wij kunnen doen om dit samen 
met jou te laten slagen! 
 
Vacature Medewerker Onderwijs 
Als medewerker Onderwijs draag je bij aan het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs voor 
onze studenten. Dit kan op verschillende manieren. Uitgaande van jouw ervaring, expertise 
en affiniteit gaan we bespreken welke rol jij kan vervullen binnen ons onderwijs.  
- Ondersteunen en begeleiden van collega’s en studenten in algemene zin zoals bijvoorbeeld 
mee ontwikkelen van lesmateriaal (geen lesgeven/lesactiviteiten) 
Afhankelijk van zowel jouw wensen als die van de opleiding kunnen taken aangepast of 
uitgebreid worden. We gaan daarover graag met je in gesprek! 
 
Jouw profiel 
Een dienstverlenende functie binnen het onderwijs spreekt jou erg aan. Je vindt het leuk om 
met collega’s samen te werken en schakelen tussen verschillende werkzaamheden is voor 
jou geen probleem. Daarnaast werk je nauwkeurig en kun je redelijk zelfstandig werken. 
 
• Je bent in het bezit van een bachelor of mastertitel (geen harde eis); Of: je bent in het bezit 
van minimaal een mbo4-diploma; 
• Je ben ingeschreven in het doelgroep register van het UWV;  
• Je beschikt over zeer goede Nederlandse en (bij voorkeur ook) Engelse communicatieve 
vaardigheden. 
 
Wat bieden wij? 
• Wij vinden het heel belangrijk dat jij je op je plek voelt bij De Haagse Hogeschool en zullen 
jou hierin ondersteunen en faciliteren. Samen met jou, je leidinggevende en een jobcoach 
gaan wij kijken naar jouw kwaliteiten én mogelijkheden om een passend werkpakket uit te 
voeren en de eventuele hulp die daarbij ingeschakeld kan worden 
• We starten met een proefplaatsing met behoud van uitkering (indien van toepassing). De 
uren kunnen in de proefplaatsing opgebouwd worden. De werkdagen zijn bespreekbaar. 
Indien je proefplaatsing van beide kanten bevalt, dan bieden we jou een contract van 
minimaal 6 maanden aan. Deze functie kan voor langere tijd worden ingevuld. 
• Een werkweek van 16 -40 uur per week (afhankelijk van jouw mogelijkheden en het 
beschikbare takenpakket) 
• Afhankelijk van jouw kennis en ervaring en natuurlijk het takenpakket krijg je een passend 
salaris conform de cao-hbo. De functie wordt op functie-inhoud en niveau op maat voor jou 
samengesteld. Jouw inschaling is daarom hiervan afhankelijk en wordt in overleg bepaald. 
• Een jaarlijkse vakantietoeslag van 8% 
• Een uitbetaling van een eindejaarsuitkering van 8,33%  
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• Een goed te bereiken werkplek Den Haag, via zowel de auto (ruime parkeergelegenheid), 
als met de trein (naast station Holland Spoor)  
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DPG Media (Landelijk) 

Staat voor iedereen open 

Bij ons werken talloze journalisten, designers, (online) marketeers, video producers, IT-

specialisten, data analisten, bezorgers en vele anderen samen om élke dag de 

betrouwbaarste media aan te bieden. 

Bij ons werken talloze journalisten, designers, (online) marketeers, video producers, IT-

specialisten, data analisten, bezorgers en vele anderen samen om élke dag de 

betrouwbaarste media aan te bieden. We geloven namelijk dat goed geïnformeerde 

consumenten en sterke community ’s bijdragen aan een betere wereld. 
 Alleen ga je sneller, samen bereiken we meer 
 We zijn een ambitieuze werkgever met oog voor kwaliteit. We omarmen binnen onze 

organisatie diversiteit zodat we onze merken naar een hoger niveau tillen en onze 

lezer/kijker/surfer/luisteraar in al zijn diversiteit zich herkent in onze media.  

 
EY (landelijk) 
Staat voor iedereen open 
We zijn nieuwsgierig naar jou. Naar je ambitie, energie en ideeën om een verschil te maken. 
Want we zijn veel meer dan alleen accountants. We zijn consultants, prestatieverbeteraars, 
change managers en probleemoplossers. We bieden je toffe vacatures in een omgeving 
waar jij helemaal jezelf kunt zijn met je talent, ideeën en persoonlijkheid. Bij ons kies je je 
eigen pad vol inspirerende en uitdagende ervaringen en wij ondersteunen je bij elke stap. 
 
Firma Ter Horst B.V (landelijk) 
Staat voor iedereen open 
Branche: schoonmaak en sloop 
 
Florein Zorg (regio Haaglanden) 
Staat voor iedereen open 
Wij zijn op zoek naar huishoudelijke medewerkers in de regio Haaglanden, de actuele 
vacatures zijn te vinden op www.florein.nl 
 

Galileo Academy (regio Haaglanden) 

Staat voor iedereen open 
Wij bieden mensen met mentale belemmeringen (denk aan ADHD, ASS, borderline, 
depressieve klachten) een duwtje in de rug door leer-/werktrajecten aan te bieden in de 
richting van Wordpress webdevelopment en/of Flutter app development. 
 

Gemeente Rijswijk (regio Haaglanden)  

Doelgroepenregistratie vereist 
Voor het Huis van de stad Rijswijk is de gemeente Rijswijk op zoek naar gastheren of 
gastvrouwen die ervoor zorgen dat alle bezoekers van het Huis van de stad een warm 
welkom krijgen. Werkzaamheden bestaan o.a. uit welkom heten van bezoekers, wegwijs 
maken van bezoekers, jas ophangen, warme danken aanbieden, zorgen dat het ontvangst er 
netjes uit blijft zien etc. 
Voor meer informatie kijk op www.huisvandestadrijswijk.nl 
 

  

http://www.florein.nl/
http://www.huisvandestadrijswijk.nl/
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GreenFox Social Return (regio Den Haag) 

Doelgroepenregistratie vereist 

Wij zorgen ervoor dat jij sterker terugkomt op de arbeidsmarkt! 

GreenFox Social Return heeft een unieke aanpak om weer gemotiveerd en met plezier naar 

je werk te gaan. Elke kandidaat heeft vanuit GreenFox een eigen begeleider die hem 

persoonlijk ondersteunt om dat doel te behalen. Dat kan bijvoorbeeld met een budgetcoach, 

taallessen, ondersteuning richting UWV/WSP tot toneellessen hoe een goede eerste indruk 

te maken. Met onze unieke en persoonlijke aanpak zijn wij o.a. bekroond tot werkgever van 

het jaar en het meest succesvolle werkgelegenheidstraject. 

Wij zijn altijd op zoek naar gemotiveerde medewerkers die een kans willen op een nieuwe 

carrière. Geen opleiding of werkervaring is geen probleem voor de start van een nieuwe 

baan. Motivatie is wat telt! Momenteel zijn wij op zoek naar: 

• Assistent Bouwondersteuning 

• Bouwplaats Ambassadeurs 

• Keetverantwoordelijke 

• Heiers 

• Rigger (Hijskraanbegeleider) 

• Conciërges 

• Handyman 

• Administratief medewerkers  
Wij zorgen ervoor dat jij sterker terugkomt op de arbeidsmarkt! 
 
IHUB (regio west Nederland) 
Staat voor iedereen open 
Bij iHUB geven we jeugdzorg, speciaal onderwijs en jeugd-ggz vorm onder één dak. Met een 
combinatie van zorg en onderwijs bieden wij een passend aanbod aan jongeren en hun 
ouders die dat nodig hebben.  
We zijn met name op zoek naar pedagogisch medewerkers in de jeugdzorg.  
Vacature medewerker Gesloten Jeugdzorg  
 
Inditex (landelijk) 

Staat voor iedereen open 

Wij zijn de organisatie achter vele (exclusieve) mode labels zoals Zara, Stradivarius en Pull 

& Bear. Ons doel is dat iedereen als uniek individu zijn of haar potentieel optimaal kan 

ontplooien als onderdeel van een divers, creatief en innovatief team. Binnen Inditex zijn 

talloze carrièrepaden mogelijk. Maak kennis met ons en ontdek dat van jou. 

Talent gaat waar het wil. Als je talent hebt en wil leren dan kom je overal. 

 

Inspectie Leefomgeving en Transport (landelijk) 

Doelgroepenregistratie vereist 
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is de toezichthouder van het ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat. Met 1400 medewerkers zet de ILT zich dagelijks in voor een 

duurzame en veilige leefomgeving, veilig transport en het vertrouwen in publieke instellingen 

zoals woningcorporaties. De ILT ziet erop toe dat zeer uiteenlopende doelgroepen een breed 

scala van wetten en regels naleven.  
Het aandachtsgebied van de ILT omvat veel verschillende onderwerpen waaronder 

geluidsoverlast in de luchtvaart, vaartijden in de binnenvaart, taxivergunningen, 

woningcorporaties, vervoer van gevaarlijke stoffen, afval, genetisch gemodificeerde 

organismen en energie labels van woningen. 
We bewegen mee met maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en zetten onze 

https://www.werkenbijihub.nl/vacatures/medewerker-gesloten-jeugdzorg-gezocht/
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middelen in daar waar de risico’s voor de publieke belangen het grootst zijn. Een goed 

gebruik van data en andere informatie is sturend voor al onze werkzaamheden: van toezicht 

en vergunningen dienstverlening tot opsporing en communicatie. 
Samenwerken, leren door doen en constant verbeteren zijn onze sleutelwoorden. 

Medewerkers, leidinggevenden en teams krijgen de ruimte om talenten optimaal in te zetten, 

bevlogenheid te tonen en het verschil te maken.  
De Inspectie Leefomgeving en Transport hecht grote waarde aan diversiteit. Verschillende 

perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en 

handelingsperspectieven van een team. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in 

gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt.  
We zijn vooral nieuwsgierig naar jou. 

 

JobHustler (landelijk)  
Uitzend- en detacheringsbureau 
Diverse vacatures voornamelijk in de bouw, beveiliging en in de logistiek. 
 
KLOPT HR & Recruitment (regio Haaglanden) 

Staat voor iedereen open 

Wij zijn gespecialiseerd in het officesegment binnen het MKB tot max 300 werknemers. 

 
Kruidvat (landelijk) 
Staat voor iedereen open 
Branche: Drogisterij Retail. 
Kruidvat is de bekendste drogisterijketen van Nederland. Duizenden klanten bezoeken elke 
dag onze winkels. Dit betekent dat er voor jou als vakkenvuller, verkoopmedewerker of 
(assistent) filiaalmanager meer dan genoeg te doen is. Dus heb jij een gezonde portie lef en 
zin om je handen uit de mouwen te steken in een gezellig team? Kom werken bij Kruidvat, 
we kijken uit naar je komst! 
 
Kwik-Fit (Landelijk) 
Staat voor iedereen open 
Bij Kwik-Fit doen we er alles aan om onze klanten veilig en blij op weg te helpen. Hoe we dit 
doen? Met zo'n 1.200 Kwik Fitters blijven we ons continu ontwikkelen om te voldoen aan de 
vraag van onze klanten. Een belangrijk aspect in de branche die steeds verandert. Onze 
focus ligt op onze medewerkers, want alleen met elkaar kunnen we de beste service 
verlenen. 
Onze cultuur maakt ons succesvol. We helpen elkaar en klanten graag en denken net iets 
verder door. We maken vooraf duidelijke afspraken en denken altijd in oplossingen. Heb je 
vragen? Dan is er altijd iemand bij onze klantenservice die het antwoord weet. We zijn 
flexibel en houden van uitdagingen. Geen dag is bij ons hetzelfde. Zie jij jezelf werken in een 
van onze filialen? Dan horen we graag van je.  
 
Goed om te weten! 
Sleutelen aan alle merken + opleidingen + vrijheid = dé baan voor jou! 
Rijkswaterstaat 
Op deze Meet&Greet zijn alle kandidaten welkom. Ongeacht je voorkeur voor functie of 
werkgebied, wij kijken naar je talent en trachten een duurzame arbeidsplek voor je te vinden 
bij een van onze opdrachtnemers middels Social Return of binnen Rijkswaterstaat - de 
Overheid. 
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Linden-IT (landelijk) 

Staat voor iedereen open 
Voor onze medewerkers zijn wij een werkgever die begrijpt waar de ICT-professionals van 

tegenwoordig naar op zoek zijn. Daarom bieden wij uitdagende projecten, flexibele 

arbeidsvoorwaarden, afwisseling en groeikansen. Tevens is Linden-IT een bedrijf waar 

collega’s vrienden van elkaar zijn, we elkaar kennen en persoonlijke interesse in elkaar 

tonen. 

De Martinifabriek (regio Haaglanden) 

Branche: arbeidsparticipatie Kringloopbedrijf 

Mare Gastouderbureau (regio Haaglanden) 
Staat voor iedereen open 
Branche: Zorg en welzijn 
Vind je het leuk om met kinderen te werken en werk je graag zelfstandig? Dan is gastouder 
zijn misschien wat voor jou. Ook als je zelf kinderen hebt en het fijn vindt om thuis met ze te 
kunnen zijn, maar wel wilt blijven werken, kan het gastouderschap de ideale baan voor je 
zijn. 
Als gastouder kun je kinderen in je eigen huis opvangen, of werken bij een gezin aan huis. 
Opvang bij het gezin aan huis valt meestal onder de Regeling dienstverlening aan huis. 
Gastouders mogen maximaal 6 kinderen opvangen, waarvan 5 van onder de 4 jaar, 4 van 
onder de 2 jaar en 2 van onder de 1 jaar (eigen kinderen van onder de 10 worden ook 
meegerekend). 
Voor je als gastouder aan de slag kunt, dien je wel aan een aantal overheidseisen te 
voldoen. Zo moet je een diploma hebben waarmee je als gastouder mag werken, 
ingeschreven staan bij het Landelijk Register Kinderopvang en in het bezit zijn van een 
geldig kinder EHBO-certificaat en een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag. 
 
McDonalds (regio Haaglanden) 
Staat voor iedereen open 
Werken en leren bij McDonald’s betekent Good Times! Voor jou en onze gasten. En dat bij 
jouw favoriete restaurant: McDonald’s! Ken je dat gevoel wanneer je bestelling bij 
McDonald’s klaar is? Dát heerlijke gevoel kan jij andere mensen geven, als Medewerker 
FastFood. 
Volg bij ons het BBL-traject en ontwikkel skills zoals het pakken van verantwoordelijkheid, 
servicegericht werken en/ of leren samenwerken als een echte teamplayer. Belangrijke skills 
die later zeker van pas gaan komen! 
Maak de lekkerste Big Mac, bak de perfecte goudgele Franse Frietjes of maak onze kleinste 
gasten blij met een Happy Meal. Door met jouw collega’s samen te werken als één team, 
krijgen jouw gasten de beste McDonald’s ervaring. 
Werken is fijn, maar je persoonlijke leven is minstens zo belangrijk. Door samen te werken 
met je collega’s, en door natuurlijk te genieten van jouw eigen verdiende geld. Hier kan je 
buiten werktijd leuke dingen mee doen, want je kunt flexibel werken, en zo is het goed te 
combineren met alle andere dingen die jij belangrijk vindt in jouw leven. 
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Ministerie van Financiën (regio Haaglanden) 
Doelgroepenregistratie vereist 
Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het 

gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en 

plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed 

onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en 

verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over 

exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming. 

Meer weten? Neem dan een kijkje op onze website. 

 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (landelijk) 
Doelgroepenregistratie vereist 
Een land waar mensen graag wonen, goed kunnen werken en de ruimte hebben om te 
recreëren. Daar werkt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aan. Wij zijn 
verantwoordelijk voor alle verbindingen over de weg, het spoor, het water en door de lucht, 
en voor een veilig gebruik van onze infrastructuur. We zetten in op leefbaarheid en 
bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige 
omgeving. Het milieu verdient onze speciale aandacht. We staan voor een gezonde en 
veilige leefomgeving, nu en in de toekomst. Wil jij aan de slag met het thema water en 
bodem klik hier. 
Veel functies op beleidsniveau (hbo/wo werk- en denkniveau). 
 

Ministerie van OCW (regio Haaglanden) 
Doelgroepenregistratie vereist 

Bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werk je aan een slim, 

vaardig en creatief Nederland. Waar mensen zichzelf kunnen en mogen zijn, waar iedereen 

mee kan doen en waar je de vrijheid hebt om jezelf te ontwikkelen en te uiten. Bij ons werk je 

aan gelijke kansen, zodat al het talent in Nederland kan bloeien. Van de handigste handen 

tot de knapste koppen. 

 

Ministerie van SZW (landelijk) 
Doelgroepenregistratie 
Werk en bestaanszekerheid voor iedereen: samen werken voor samen leven. Het ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in 
Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen. Mensen 
moeten zelf kunnen bijdragen aan hun eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een 
vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar 
mensen er voor elkaar zijn.  
Vanuit diversiteitsbeleid richten wij ons ook op de instroom van nieuwe medewerkers die 
vallen onder de doelgroep Wet Banenafspraak. SZW wil mensen met een 
arbeidsbijzonderheid een volwaardige kans bieden om deel te nemen aan de maatschappij 
door hen een duurzame baan aan te bieden. Val jij onder de Wet Banenafspraak? 
Dan kijken we graag samen met jou naar de mogelijkheden bij SZW. 
 
Nederlandse Spoorwegen (Landelijk) 
Doelgroepenregistratie vereist 
Als je solliciteert op een participatiebaan moet je zijn opgenomen in het doelgroepregister; 

Het hebben van een doelgroepverklaring is van belang. 

 

  

https://www.werkenvoornederland.nl/organisaties/ministerie-van-financien
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NWO (Regio Den Haag) 

Doelgroepenregistratie vereist 

NWO is een subsidie-verlenende organisatie, die subsidie wordt in competitie verstrekt aan 
wetenschaps-onderzoekers. NWO zorgt ervoor dat deze subsidie terecht komt bij het beste 
wetenschappelijk talent en de beste onderzoeksvoorstellen. Het proces hiertoe beslaat drie 
maanden en de werkzaamheden in deze procedure worden verricht door onze 
medewerkers. Daarom zijn we altijd op zoek naar talent dat bij ons kan komen werken. We 
hebben vacatures op Mbo-niveau tot en met Wo-niveau. 
 

Olympia Werkvertrouwen (landelijk) 

Staat voor iedereen open 
Branche: Uitzendbureaus/Detachering 
Olympia Werkvertrouwen is de sociale tak van Olympia. Wij kijken samen met de 
werkzoekende waar wij werkzaamheden kunnen aanpassen om tot een passende werkplek 
te komen. Ook staan wij nauw in contact met de gemeente en zijn wij op de hoogte van alle 
wet- en regelgeving om ervoor te zorgen dat kandidaten zorgeloos aan de slag kunnen. 
 

Onbeperkt aan de Slag (landelijk) 

Staat voor iedereen open 

Minder dan 20% van de werkgevers heeft mensen met een beperking in dienst. Het is onze 

missie dit radicaal te veranderen. Onbeperkt aan de Slag biedt een totaaloplossing voor 

advies en implementatie van inclusiviteitsbeleid voor mensen met een arbeidsbeperking.   

Nieuwsgierig? Maak gerust kennis met ons. 

 

Openbaar Ministerie (landelijk) 
Doelgroepenregistratie vereist. 

Wil jij met jouw juridische kwaliteiten bijdragen aan grote, juridisch complexe strafzaken in het 

hoger beroep? Heb je een juridische achtergrond? Dan komen wij graag met jou in gesprek. 
 
Pernu (landelijk) 
Doelgroepenregistratie 
Wij zijn een detacheringsbureau voornamelijk gericht op vacatures bij de overheid. 
 
Politie Haaglanden (Landelijk) 
Doelgroepenregistratie vereist 
Afdeling Bewaken en Beveiligen Politie 
De Afdeling Bewaken en Beveiligen is hard opzoek naar nieuwe collega's. Zowel voor onze 
monitorencentrale als onze buitendienst. 
Elke paar weken staat er wel een vacature op kombijdepolitie.nl waarop gesolliciteerd kan 
worden.  
De afdeling houdt zich bezig, vanuit de politietaak, met het bewaken en beveiligen van 
objecten in en rond Den Haag. Dit gebeurt door camera's in de buurt van objecten uit te 
kijken, door surveillances rond die objecten en door het posten voor de te beveiligen 
objecten. 
De functies zijn geschikt voor mensen met opleidingsniveau MBO 2 en hoger. Ook mensen 
met een arbeidsbeperking kunnen ons beeldschermwerk uitvoeren. 
 
PostNL (Landelijk) 
Staat voor iedereen open 
Wij zoeken postbezorgers (max 12-15u per week) maar ook pakkettenchauffeurs (parttime & 
fulltime) en chauffeurs die post brengen/halen bij onze zakelijke klanten (Parttime) 
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Provincie Zuid-Holland (regio Den Haag) 

Doelgroepenregistratie vereist 
Samen zetten we in op het vergroten van de slagkracht van de Provincie Zuid-Holland. Om 
ons werk goed te kunnen doen hebben we voldoende handen, voeten én hersens nodig in 
onze eigen organisatie. Daarom werken bij ons veel verschillende mensen, met veel 
verschillende specialismes. Er is een goede balans: van jong talent (trainees bijvoorbeeld) 
tot aan oude rotten in het vak met de nodige kennis en ervaring. Daarnaast is onze 
organisatie volop in ontwikkeling. Zo werken we steeds meer 'opgavegericht'. Dat houdt in 
dat we in de toekomst niet meer vanuit afdelingen werken, maar per maatschappelijke 
opgave de juiste mensen in onze organisatie inschakelen om de opgave te realiseren. Zo 
werken we gezamenlijk aan de acht ambities uit het Coalitieakkoord én elke dag aan een 
beter Zuid-Holland. 
 

PwC (Landelijk) 

Staat voor iedereen open 

De combinatie van mensen en technologie. 
Wij geloven dat je uitdagingen beter samen kunt aanpakken. Daarom bouwen wij aan 

diverse, ambitieuze teams, waarin je wordt uitgedaagd je hart en je waarden te volgen. We 

vinden het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn en het gevoel heeft er echt bij te horen. 

En dat jij jouw unieke vaardigheden verder kan ontwikkelen met behulp van de nieuwste 

technologie. We nodigen je uit om deel uit te maken van ‘The New Equation’. 
Binnen PwC hebben wij een heel breed scala aan vacatures. Dit varieert van HR tot 

Accountancy en van IT tot Legal. 
Wij hebben gemiddeld 300 vacatures open staan, dus over het algemeen hebben wij een 

aardig aanbod. 

 

Respect (Haaglanden) 

Staat voor iedereen open 

Branche: Zorg en Welzijn 

Respect verleent zorg in Scheveningen en enkele wijken van Den Haag. Dat doen wij 

intramuraal, bij onze vijf eigen locaties en extramuraal, bij mensen thuis. Onze 

klanttevredenheidscijfers behoren tot de hoogste in de regio, waar we ontzettend trots op 

zijn. Maar ook onze eigen medewerkers zijn enthousiast over de werkomgeving, de kleine, 

hechte teams, de ruimte voor eigen initiatief en – jawel – het respect voor bewoners, cliënten 

en elkaar. 

Bekijk op onze website wat we jou te bieden hebben. Of maak kennis met ons tijdens de 

Meet&Greet. 

 

RGF Staffing (Landelijk) 

Staat voor iedereen open 

Branche: Uitzendbureaus en detachering 

Een baan is meer dan een middel om geld te verdienen. 
Het gaat om het verbinden van kandidaten en bedrijven en kansen creëren voor alle 

betrokkenen. We dragen bij aan de waarden van onze stakeholders door in te zetten op 

passie, de wereld te verrassen en sociale meerwaarde voorop te stellen. RGF Staffing the 

Netherlands creëert Opportunity’s for Life: voor werknemers, bedrijven, overheden en de 

gehele samenleving. 

 

  

https://www.respect.nl/werken-bij-respect
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Rijksoverheid (Landelijk) 

Doelgroepenregistratie vereist 

Team Diversiteit & Inclusie ondersteunt het Rijk met verschillende diensten ter bevordering 

van diversiteit en inclusie op de werkvloer, waaronder de invulling van de Banenafspraak. 

Wij willen graag kennismaken met mensen die in aanmerking willen komen voor een baan 

op mbo/hbo/wo-niveau bij een van de rijksdiensten in Nederland. Voorwaarde in het kader 

van de Banenafspraak is wel dat je bent opgenomen in het landelijke doelgroepregister.  

De Rijksoverheid is een hele grote, landelijke organisatie met heel veel verschillende 

mogelijkheden. Of je nu aan het werk wilt als administratief medewerker, 

beleidsmedewerker, juridisch medewerker, of een leuke functie binnen het IT-vakgebied 

zoekt, we hebben het allemaal. 
 Tijdens de Meet & Greet ga je in gesprek met een van de recruiters van Team D&I. Samen 

met hem/haar ga je onderzoeken welke mogelijkheden er zijn binnen jouw specifieke 

vakgebied (of daarbuiten). 

 

Rijkswaterstaat (Landelijk) 

Wij staan voor iedereen open  

Ongeacht je voorkeur voor functie of werkgebied, wij kijken naar je talent en trachten een 

duurzame arbeidsplek voor je te vinden bij een van onze opdrachtnemers middels Social 

Return of binnen Rijkswaterstaat.   

 

Schroeder (landelijk) 
Staat voor iedereen open 
Branche: Kringloop 
Schroeder biedt individuele begeleidingstrajecten aan mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Wij gaan altijd uit van de mogelijkheden, talenten en behoeften van de 
mensen die we begeleiden. Doel van de individuele begeleiding is om mensen verder te 
helpen in hun persoonlijke en/of professionele ontwikkeling. We werken met de 
zelfredzaamheidsmatrix om de voortgang van de ontwikkeling te monitoren. 
Klik gerust eens onze onderstaande links aan om te zien wat wij voor jou kunnen betekenen. 
https://www.schroeder.nl/ 
https://www.schroeder.nl/begeleidingstrajecten/ 
https://www.schroeder.nl/vacatures-stage/ 
 
Social Capital (regio Amsterdam, Den Haag, Leiden en Breda) 
Staat voor iedereen open 
Wij zijn een sociaal detacheringsbureau die betaalde banen bieden voor mensen die lastig 
zelfstandig een baan kunnen vinden en/of behouden. 
Je kunt bij ons zonder ervaring aan de slag als o.a. bedieningsmedewerker in een 
lunchroom, keuken assistent in een bedrijfskantine of als logistiek medewerker in onze 
bakkerij. 
Naast een leidinggevende heb je ook een eigen jobcoach, samen met hen ga je aan de slag 
om erachter te komen wat en leuk vindt en waar je goed in bent. 
Zodat je een vertrouwde en leuke werkplek kan opbouwen waar je nieuwe dingen kunt leren 
op je eigen tempo. Nieuwsgierig naar ons? Kijk eens op onze website.  
 
  

https://www.schroeder.nl/vacatures-stage/
https://socialcapital.nl/nl/werknemer
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SSC-ICT (landelijk) 
Doelgroepenregistratie vereist 
Wij zijn SSC-ICT, een van de grootste ICT-dienstverleners van en voor de Rijksoverheid. 
Met onze ICT-diensten zorgen wij ervoor dat ruim 40.000 rijkscollega's van zeven ministeries 
hun werk in dienst van de samenleving altijd, overal en veilig kunnen doen. 
 
Wij hebben de volgende vacatures open staan 
 

• Technisch applicatiespecialist 

• Security adviseur 

• Medewerker pro-actieve monitoring en beheer 
 

ICT moet altijd en overal werken en onze ruim 1.200 medewerkers zorgen daarvoor. Wij 
gaan elke uitdaging aan, om het werken binnen de Rijksoverheid nog beter, sneller, veiliger 
én leuker te maken. Wij ondersteunen onze rijkscollega's met een digitale werkomgeving op 
ieder apparaat, op ruim 50 locaties in Nederland én wereldwijd op onze ambassades en 
consulaten. Daarnaast beheren en ontwikkelen we een gevarieerd applicatielandschap, 
bieden we ICT-diensten met extra hoge beveiligingsniveaus en voeren we jaarlijks 
honderden projecten uit. Snelle ICT-ontwikkelingen, politieke belangen en de verschillen 
tussen de diverse ministeries maken ons werk interessant en uitdagend. 
 
De impact van ons werk is door de grootte van onze ICT-infrastructuur, het nationale en 
internationale belang en de hoge beveiligingsniveaus enorm. Wij werken met geavanceerde 
technieken en systemen en gebruiken een breed scala aan producten om de digitale 
werkomgeving van de Rijksoverheid goed te laten functioneren. Ook beheren wij 
omvangrijke en onmisbare enterprise-applicaties. Met onze kennis van applicaties én de 
Rijksoverheid geven wij gericht advies en zetten we data om in realtime informatie. Zo 
helpen wij het Rijk slimmer te werken. 
 
Stichting Kwest (regio Westland) 
Staat voor iedereen open 
Branche; Kinderopvang 
Stichting Kwest zoekt nieuwe collega’s! Zijn we een match?  
Onze slogan is: Verwonder, Ontdek en Ervaar. Verwonder mee met de kinderen, ontdek het 
werken als pedagogisch medewerker op de dagopvang of BSO en ervaar werkgeluk bij een 
écht Westlandse kinderopvangorganisatie. Of word gastouder en bied kleinschalige opvang 
aan kinderen bij jou thuis in je vertrouwde omgeving (in Westland). 
Twijfel je of je een geschikt diploma hebt, of overweeg je een omscholing? Er is steeds meer 
mogelijk. Je kunt met verschillende opleidingsachtergronden in de kinderopvang werken 
(zoals diverse zorg- en sportopleidingen). Soms is er slechts een korte bijscholing nodig, die 
je kunt starten terwijl je al bij ons werkt. Ook hebben we een aantal plekken voor een volledig 
scholingstraject (BBL). Ben je enthousiast? We gaan graag met je in gesprek! 
 
Stichting Nelis (landelijk) 
Staat voor iedereen open 
Nelis bestaat al zo’n 103 jaar, ‘we go way back’. Nelis is opgestart door de vader van opa 
Nelis, de opera zingende glazenwasser uit de Schilderswijk van Den Haag. We geloven in 
(a)sociaal schoon: uitblinkende facilitaire- en onderhoudsdiensten door mensen met 
ongekend talent. Nieuwe talenten krijgen toekomstperspectief: een opleiding en werk waar 
ze trots op kunnen zijn. Daarnaast fiksen we met onze stichting wat er nodig is. Er zijn vaak 
meerdere redenen waarom iemand niet aan het werk is. We bieden (samen met partners) 
hulp op het gebied van wonen, persoonlijke ontwikkeling, budgetcoaching, justitiële 
vraagstukken, verslaving en sport. Gedoe aan je hoofd is namelijk gedoe op werk. Bij ons 

https://www.werkenvoornederland.nl/vacatures/technisch-applicatiespecialist-documentmanagement-SSCI-2023-0030
https://www.werkenvoornederland.nl/vacatures/informatie-security-adviseur-SSCI-2023-0033
https://www.werkenvoornederland.nl/vacatures/senior-medewerker-proactieve-monitoring-en-beheer-SSCI-2023-0032
https://www.werkenvoornederland.nl/vacatures/senior-medewerker-proactieve-monitoring-en-beheer-SSCI-2023-0032
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kunnen ze weer met alle focus gaan shinen op de arbeidsmarkt en in het leven. Dat zorgt 
elke dag weer voor blije talenten en Nelis-partners. Nieuwsgierig naar onze vacatures? 
Neem een kijkje op onze website! 
En we hebben altijd plek! Gemotiveerd om aan de slag te gaan? Wij helpen je verder. 
 
Stichting Studeren en Werken Op Maat (SWOM, landelijk) 
Staat voor iedereen open 
Stichting Studeren & Werken Op Maat (SWOM) is gespecialiseerd in het begeleiden van de 
doelgroep mbo, hbo en wo geschoolde Professionals met een psychische of lichamelijke 
arbeidsbeperking (chronisch/langdurig) richting duurzame arbeidsparticipatie. Jaarlijks 
begeleidt SWOM zo'n 250 Professionals naar werk of stage. We bemiddelen naar banen bij 
een landelijk partnernetwerk en hebben veel verschillende vacatures beschikbaar. Daarnaast 
biedt SWOM leer- en ontmoetingsmogelijkheid voor jongeren tussen 16 en 30 jaar met een 
(on)zichtbare beperking waarin je je talenten en belastbaarheid ontdekt. In dit 
laagdrempelige en flexibele programma word je 'op maat' begeleid en krijg je meer inzicht in 
jezelf en kun je ontdekken welke volgende stap bij jou zou passen. Denk bijvoorbeeld aan 
het oppakken van een studie, (bij)baan, vrijwilligerswerk of dagbesteding. Maak kennis met 
ons op de Meet&Greet om te verkennen of wij ook iets voor jou kunnen betekenen. 
 
Taxiwerq (landelijk) 
Staat voor iedereen open 
Branche; Transport en logistiek 
Wij hebben verschillende vacatures in de taxibranche, in het leerlingenvoer, vervoer 
dagbesteding en zorgvervoer. Omdat er o.a. qua beschikbaarheid meerdere mogelijkheden 
zijn, is dit heel vaak goed te combineren als een werkdag van 8 uur aaneengesloten niet 
mogelijk is. Graag gaan wij in gesprek om te kijken welke mogelijkheden we kunnen bieden. 
 
Teamwerk participatiediensten BV (Landelijk) 

Doelgroepenregistratie (in veel gevallen) vereist 

Teamwerk zoekt met jou de baan die bij jou past! Wil je bijvoorbeeld werken bij de 

Belastingdienst, of een Ministerie, dan moet je al in het Doelgroepregister (DGR) staan. We 

volgen onze opdrachtgevers door heel Nederland. Je moet wel minimaal 12 uur per week 

kunnen werken. Opbouw van uren is bespreekbaar. Na een succesvol gesprek, bij 

bovengenoemde bedrijven is het afhankelijk van het soort screening wanneer de startdatum 

zal zijn. 

 

Tigges BV (landelijk) 
Staat voor iedereen open 
Branche: Communicatie & Grafisch Ontwerp 
Wij zijn op zoek naar een parttime administratief medewerker die nauwkeurig werkt en een 
goed gevoel voor cijfers heeft.  
 
Toolstation NL B.V. (landelijk) 
Staat voor iedereen open 
Branche: Doe-het-zelf/Retail 
Toolstation is een grote organisatie met veel mogelijkheden. Voor nu hebben wij meerdere 
functies openstaan. Bijvoorbeeld Back- en Frontofficemedewerker in Bleiswijk. 
Verkoopmedewerker in Leiden en een zaterdagkracht in Leiderdorp en Logistiek 
medewerker in Bleiswijk. Maar dit kan tegen 30 Maart weer anders zijn. We hebben 
meerdere locaties in Den Haag zelf, aan de Binckhorstlaan, Scheveningen en Wateringen. 
Daar zoeken we soms ook nog wel eens Verkoopmedewerkers voor. Er kan veel veranderen 
nog. 
 

https://neliscompany.nl/voor-talenten/%20%3e%20dat%20bieden%20wij


 
 
 
 

 16 

TU Delft (landelijk) 

Doelgroepenregistratie vereist 
De TU Delft is een internationale universiteit die wetenschap, techniek en design combineert. 
Bij TU Delft werken elke dag duizenden mensen aan onderwijs, onderzoek en innovatie. 
Diversiteit in onze organisatie vinden wij belangrijk, we streven ernaar om zo inclusief 
mogelijk te zijn. Om te kunnen excelleren is iedere invalshoek waardevol, iedereen telt mee! 
Wij werken volgens zes waarden: Diversity (Diversiteit), Integrity (Integriteit), Respect, 
Engagement (Betrokkenheid), Courage (Moed) en Trust (Vertrouwen). De eerste letters van 
de Engelse woorden vormen samen het woord DIRECT. 
 
Wie zoeken wij? 
Iedereen met een doelgroep-registratie Banenafspraak is welkom om met ons team 
Participatie kennis te maken. 
We zijn op zoek naar mensen met een registratie doelgroepenregister die we kunnen 
voorstellen bij onze faculteiten of de Universiteitsdienst. Heb je een diploma? Dan is dat 
mooi meegenomen. Heb je dat niet? Dan is dat geen enkel probleem! Wij nodigen iedereen 
uit om vrijblijvend kennis te maken met ons. Dit kan digitaal maar liever bij ons op de 
campus. 
 
Wat kun je van ons verwachten? 
We gaan samen met jou binnen de TU Delft op zoek naar een leuke baan die bij jou past. 
We onderzoeken je interesses en talenten, maar ook waar jouw grenzen liggen.  Vervolgens 
vinden we een passende werkplek binnen één van onze 8 faculteiten of  de 
Universiteitsdienst waar jij jouw talenten kan benutten en kunt groeien in je rol. Daarbij hoort 
persoonlijke aandacht, een passend salaris en na een aantal tijdelijke contracten ook een 
vaste aanstelling bij de TU Delft.   
 
Wat bieden wij? 
Ruimte voor persoonlijke groei en begeleiding 
Impact: werken aan een betere maatschappij bij een topuniversiteit 
Top faciliteiten voor onderzoek, onderwijs en innovatie 
Een open (internationale) community 
Goede arbeidsvoorwaarden 
Meer weten? 
Wil je een kennismaking inplannen met ons? Stuur dan een mailtje met je CV en je 
persoonlijke motivatie naar het mailadres: teamparticipatie-HR@tudelft.nl 
 
USG Restart (landelijk) 

Staat voor iedereen open 

Ons doel? Je verwachtingen van je werk én jezelf overtreffen. Zodat je vol zelfvertrouwen 

verder kan naar een baan waar je kunt doen waar je goed in bent en wat je leuk vindt. 

Dankzij een landelijk netwerk, dat loopt van Den Helder tot Maastricht en dat bestaat uit 

persoonlijke coaches én de meest uiteenlopende werkgevers. Stuk voor stuk bedrijven die 

geholpen zijn met mensen zoals jij, die helemaal op hun plek zitten.  

USG Restart. De weg naar waardevol werk.  

 

UWV (landelijk) 

Doelgroepenregistratie vereist 

UWV heeft banen voor de banenafspraak! Wij zijn steeds meer op zoek naar mensen met 

een indicatie banenafspraak. Daarbij vinden we het belangrijk dat het voor iedereen een 

duurzame match is. We hebben kantoren door het hele land. Dus lijkt het je leuk om bij ons 

te werken? Loop voor langs bij onze stand! Tot snel 
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Vermaat Groep (landelijk) 
Branche: Bedrijfshoreca 
Vermaat is uitgegroeid tot dé specialist in horeca op maat en daarbij één van de grootste 

horecawerkgevers van Nederland met zo’n 500 locaties door het hele land. Onze horeca zit 

bijna altijd onder het dak van een ander: binnen verschillende bedrijven, op de luchthavens, 

in musea, in ziekenhuizen, dierentuinen en nog veel meer. 
 Wij geven jou alle ruimte en vrijheid om je eigen stempel te drukken op de perfecte 

totaalbeleving voor onze gasten. Want jíj maakt Vermaat bijzonder. Jouw unieke 

persoonlijkheid, kennis, ervaring, creativiteit en initiatief zorgen ervoor dat we met elkaar 

impact maken. Met bijna 500 unieke locaties, opdrachtgevers en heel veel unieke gasten 

zorgen wij ervoor dat jij een (loop)baan hebt die past bij jouw talent, een plek die aansluit op 

jouw wensen en behoeften en een plek waar jij ruimte hebt om je te ontwikkelen. Sluit een 

vacature niet helemaal aan bij jou? Bij Vermaat verwelkomen we iedereen en omarmen we 

onze verschillen. Ervaar jij, om wat voor reden dan ook, een afstand tot werk? Onze 

jobcoaches graag met jou in contact via socialreturn@vermaatgroep.nl. 

 

VodafoneZiggo (landelijk) 
Staat voor iedereen open 
Twee merken. Eén bedrijf. Wij zijn VodafoneZiggo. Allemaal werken we aan één doel: 

zorgen dat onze klanten altijd verbonden zijn en toegang hebben tot het beste entertainment. 

Dat kun je doen als ICT-er, winkelmedewerker, klantenservicemedewerker of met een functie 

op onze kantoren, bijvoorbeeld als marketeer of netwerkdesigner. VodafoneZiggo vindt het 

belangrijk dat iedereen zijn talenten kan benutten. Benieuwd naar wat we te bieden hebben? 

Kijk dan op onze carrièrewebsite of check de vacatures op 

https://www.vodafoneziggo.nl/werken-bij/ en kom met ons in gesprek.  
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