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Meet&Greet dinsdag 23 maart – Holland-Rijnland  

Locatie: Zilveren Kruis Achmea, Leiden 

Informatie deelnemende werkgevers 

 

Achmea (Landelijk) 

Staat voor iedereen open 

Ieder mens is anders. Gelukkig maar. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat iedereen 

zich bij Achmea welkom voelt. Want als dat zo is, voel je je vrij en kun je jezelf zijn. Dan ben je in 

staat om je talenten te ontdekken, om creatief en innovatief te zijn. Wij geloven dat iedereen de 

ruimte moet krijgen om zichzelf te zijn. Alleen dan kun je het beste uit jezelf halen en samen met 

collega’s je ambities waarmaken. Benieuwd naar onze vacatures? Kijk op werken bij Achmea. 

 

Brunel 

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 
 

EnergieQ Sterk Sociaal (Landelijk) 

Staat voor iedereen open 

Ben jij toe aan een volgende stap in jouw loopbaan en benieuwd welke mogelijkheden er 

zijn? Dan maken wij graag persoonlijk kennis met jou! 
Vanuit onze ruime ervaring en arbeidsmarktkennis gaan we ook graag open in gesprek over 

jouw toekomst: de mooiste kansen liggen soms waar je ze niet had gezocht, en het is nu 

eenmaal óns vak om de beste match voor jou en onze opdrachtgevers te vinden.  
Op onze website vind je onze actuele vacatures. Voor veel daarvan verzorgen wij de 

Werving & Selectie: na een geslaagde procedure treed je direct in dienst bij onze 

opdrachtgever. Bij andere banen kom je in dienst bij EnergieQ. We vermelden dit altijd in de 

vacature. Veel van onze vacatures stellen we speciaal beschikbaar voor mensen met een 

arbeidsuitdaging.  

 

Onbeperkt aan de Slag (landelijk) 

Staat voor iedereen open  

Onbeperkt aan de Slag BV is een Social Enterprise. Wij bieden een platform voor contact 

tussen gemotiveerde talenten met een beperking en werkgevers die voor hen open staan. 

Onze missie is dan ook een genormaliseerde arbeidsmarkt waar op basis van talent en 

motivatie werkzoekenden met een arbeidsbeperking voor vol worden aangezien. Bij 

Onbeperkt aan de Slag hebben alle medewerkers een arbeidsbeperking of beter gezegd: 

een arbeidsuitdaging.  

Onbeperkt aan de Slag heeft werk voor een projectmanager. Belangrijk is dat hij/zij mobiel is 

en/of in de directe omgeving van de stad Utrecht woont. Verder kunnen wij in overleg veel 

bereiken om je werk passend te maken. Maak gerust kennis met ons tijdens de Meet&Greet. 

https://www.werkenbijachmea.nl/achmea-voor-iedereen
http://www.brunel.nl/vacatures
https://www.energieq.nl/vacatures/
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Rijksoverheid 

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). 
 

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 

 

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.  

 

 

 

https://careers.vodafoneziggo.com/vacatures

