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Meet&Greet 16 februari – Rabobank, Eindhoven 

Informatie deelnemende werkgevers 

 

Berenschot (Landelijk) 

Staat voor iedereen open 

Als sociaal werkgever wil Berenschot vooroplopen als het gaat om inclusief werkgeverschap 
- het in dienst nemen van mensen met inzet naar vermogen. Daarom hanteren wij een actief 
beleid om te komen tot een divers personeelsbestand waarin iedereen ongeacht zijn 
achtergrond welkom is. Zo brengen wij de pijlers onder onze advieswerkzaamheden - 
oplossen van bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken, het realiseren van nieuwe 
strategieën, verbeteren van organisatieprestaties en bouwen en ontwikkelen van menselijk 
kapitaal - tot leven in onze eigen organisatie.  
Om ons streven naar diversiteit te realiseren, zijn we in 2014 het traject Berenschot Inclusief 
gestart. We zijn bewust op zoek naar medewerkers met verschillende achtergronden. 
 

 

Enexis (Zuid-Nederland) 

Staat voor iedereen open 

Met onze ruim 4.300 gedreven medewerkers werken we elke dag weer aan de stabiliteit en 
betrouwbaarheid van onze netten en de toekomst van onze energie. Zo stimuleren, 
coördineren, faciliteren en financieren we initiatieven en zetten onze kennis, kunde en kracht 
in om de energietransitie vaart te geven. 

  

Al meer dan 100 jaar bewegen wij ons midden in de samenleving waar we zorgen voor een 
betrouwbare energievoorziening en leveren we diensten waarmee we het leven van mensen 
prettiger en makkelijker maken. Dit doen we steeds duurzamer. 

  

Wilt u ook werken bij een bedrijf dat Nederland helpt bij de energietransitie? Bij Enexis 
Netbeheer zijn we hard op zoek naar vakmensen in Engineering, Uitvoering, ICT, Logistiek, 
Staf & Support. 

 

Randstad Participatie (landelijk) 

Soms doelgroepenregistratie vereist, soms niet 

Wij komen graag in contact met werkzoekenden die geïnteresseerd zijn in een, in het kader 

van de participatiewet, gecreëerde functie. 

 

Rabobank(landelijk) 

Staat voor iedereen open 

Wil jij als Productspecialist in de 2e lijn incidenten gaan ontdekken die je doorkrijgt uit 

je gesprekken met collega’s uit de 1e lijn? 

Jij & jouw functie 

Als Productspecialist ga je onderdeel uitmaken van het subteam Mobiel & Online 

Bankieren. In jouw rol heb je in de lijn veelvuldig contact met de teams die het eerste 

klantcontact hebben. Als de situatie om verdiepende analyse vraagt neem jij de klant 

over. Het gaat hier om zowel particuliere als zakelijke klanten. Je spreekt onder 
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andere over problemen met online bankieren die door deze collega niet zelf opgelost 

kunnen worden. 

Prettig samenwerken 

• binnen het subteam Mobiel & Online bankieren 

• samen met 9 directe collega’s in het subteam en 20 totaal inclusief alle 

Productspecialisten 

• 32-36 uur per week 

Plezier & werk 

‘Als productspecialisten dragen wij bij aan de continuïteit van de dienstverlening van 

Rabobank. Doordat wij actief reageren op technische calamiteiten maar ook 

doorpakken op sluimerende problemen zorgen wij ervoor dat de klantervaring met 

betrekking tot de online dienstverlening hoog blijft. Het onderzoeken van incidenten 

en het aansturen van de juiste IT groepen is daarin mijn inziens de leukste uitdaging. 

Elke dag is weer anders en je bent iedere dag in de gelegenheid om een klant blij te 

maken.’ -Daan van de Watering, Productspecialist Mobiel & Online Bankieren 

Een gemiddelde werkdag 

Ben je benieuwd wat er op een gemiddelde werkdag op jouw to-dolijst staat? 

‘De dag begint in een dagstart met alle productspecialisten waarin de actualiteiten 

besproken worden. Welke storingen lopen er nog? Welke zijn er afgemeld? En wat 

verwachten we van vandaag? Gedurende de dag zit je klaar in de lijn en houd je de 

verschillende kanalen in de gaten om eventuele calamiteiten snel te kunnen 

herkennen. In het geval van een calamiteit is het belangrijk dat je snel kunt 

schakelen met de juiste stakeholders om ervoor te zorgen dat alles zo snel mogelijk 

wordt opgevolgd.’ 

 

Samen bereiken we meer dan alleen 

We geloven in de kracht van verschillen. Juist door de verschillen van mensen te 

combineren worden we een nog betere bank. We zijn dan ook benieuwd naar wat jij 

toevoegt aan ons team van Mobiel & Online bankieren. 

'Er is een open cultuur in ons team, daardoor kunnen wij samen alles bereiken.' 

Pim van Hoof - Productspecialist Mobiel & Online Bankieren 

Jouw toekomstige collega’s verwelkomen je graag. Zij kunnen jouw hulp goed 

gebruiken bij het signaleren van problemen en storingen. Het doorpakken richting IT 

om zaken opgelost te krijgen. En het begeleiden van de eerste lijn inzake technische 

vraagstukken en problemen. 

Samenwerken is hierbij onze werkwijze; als 1 hecht team binnen Rabobank. Over 

Rabobank gesproken: we zijn een Nederlandse bank, actief in 38 landen voor onze 

ruim 9.500.000 klanten. Met deze klanten, onze leden en partners werken we zij aan 
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zij aan een wereld waarin iedereen genoeg en gezond te eten heeft. Dichter bij huis 

werken we aan een land waarin gelukkige mensen wonen, werken en ondernemen. 

Jij & jouw talent 

• Je hebt bij voorkeur een afgeronde HBO opleiding 

• Je werkt graag samen en bent proactief in het signaleren van verbeterpunten 

• Beheersing van de Engelse taal 

• Focus op de klant 

• Stimuleren van samenwerken 

• Streven naar resultaat 

 

Dit bieden we jou 

• Inschaling in functieschaal 5 (tot € 3.089,48) en doorstroom naar functieschaal 

6 (tot € 3.579,31). 

• Een dertiende maand en vakantiegeld; 

• Flexibiliteit in werktijden en locatieonafhankelijk werken; 

Dit is een selectie van de arbeidsvoorwaarden voor een Productspecialist 

Betalingsverkeer op basis van een 36-urige werkweek. Alle arbeidsvoorwaarden vind 

je op rabobank.jobs/nl/arbeidsvoorwaarden. 

 

Jij & het sollicitatieproces 

Twijfel je nog? Vind je het spannend om te solliciteren? Dat is niet nodig. We 

ontvangen graag jouw reactie op deze vacature Productspecialist Betalingsverkeer 

bij Rabobank. 

Wil je eerst nog vragen stellen over de functie? Dan kun je contact opnemen met 

Lisette Willemars, Manager Productspecialisten Betalingsverkeer via 

Lisette.Willemars@rabobank.nl of +31 6 22708087. 

Op jouw vragen over het werken bij Rabobank en de procedure geeft Roy Hendriks 

Recruiter met plezier antwoord via roy.hendriks@rabobank.nl. 

Verder vind je dit misschien fijn om te weten: 

• Er zijn twee gespreksrondes waarvan er één op kantoor in Eindhoven plaats 

zal vinden. 

• De antwoorden op veelgestelde vragen vind je op 

rabobank.jobs/nl/veelgestelde-vragen. 

• Een beoordeling van de betrouwbaarheid behoort tot de procedure. 

• Functieprofielen op RaboHub 

 

Rijksoverheid – Team Diversiteit & Inclusie (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.  

https://rabobank.jobs/nl/arbeidsvoorwaarden/
https://raboweb.sharepoint.com/sites/hr-nederland-nl/SitePages/loopbaan_ontwikkeling_functies_dienstverband_functieprofielen-index.aspx
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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). 

 

Tempo-Team (landelijk) 

Staat voor iedereen open 

 

UWV (landelijk) 

Doelgroepenregistratie vereist 

 

Van Lanschot (landelijk) 

Staat voor iedereen open  

Het verhaal van Van Lanschot Kempen is een boeiend verhaal. Het is een verhaal over 

mensen die durven en actief zijn. Een verhaal over intelligente doeners die 

verantwoordelijkheid nemen, verwachtingen overtreffen, de kansen die ze zien goed 

overwegen en daarna verzilveren. Mensen die ondernemen, altijd inzet tonen voor hun werk 

en hun steentje willen bijdragen aan belangrijke thema’s als duurzaamheid en vitaliteit. Ben 

jij zo iemand? Dan krijg je bij ons alle kansen. 

Diversiteit staat bij Van Lanschot Kempen hoog in het vaandel. Om dit succesvol te maken is 

een inclusieve cultuur randvoorwaardelijk. Dit vraagt om een inclusieve mindset van elke 

medewerker zodat iedereen bij Van Lanschot Kempen zich thuis voelt ongeacht je 

achtergrond of het geluid dat je laat horen. Dit gaat niet alleen over acceptatie maar ook over 

écht gezien en gehoord worden.    

Wil je meer weten over ons of over de openstaande vacatures? Ga dan naar: 

www.werkenbijvanlanschotkempen.nl 

 

VGZ (Zuid-Nederland) 
Staat voor open 
Wij geloven dat Nederland gezonder wordt wanneer iedereen meer grip heeft op de eigen 
gezondheid en zorg. Daarom nodigen wij jou uit om samen met ruim 2.000 collega’s en onze 
partners op zoek te gaan naar oplossingen die toegang tot een gezond leven mogelijk 
maken. 

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.  

http://www.werkenbijvanlanschotkempen.nl/
https://careers.vodafoneziggo.com/vacatures

