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Meet&Greet dinsdag 28 maart – Zaanstreek - Waterland 
Informatie deelnemende werkgevers. 

 
Bijgewerkt tot 22 maart 2023 

 
Jongepier Verkeersopleidingen (Werkgebied: Landelijk) 
Staat voor iedereen open 
Jongepier Verkeersopleidingen Nederland is al sinds 1981 het adres om rijinstructeur, taxi of 
vrachtautochauffeur te worden, te blijven of je te specialiseren. Wij bieden opleidingen aan 
voor rijinstructeurs in verschillende specialisaties, zoals auto, motor, vrachtauto, autobus, 
aanhangwagen, tractor en WRM-bijscholing. Daarnaast verzorgen wij opleidingen tot taxi en 
vrachtautochauffeur. Wij zijn specialist op het gebied van blended learning met een unieke 
leermethode en geven onze opleidingen klassikaal, live webinar en via zelfstudie op het 
hoogste niveau. Met ruim 42 jaar ervaring zijn we een begrip in de rijschool, taxi en 
transportbranche. 
 
Wij zoeken kandidaten voor onze klanten die rijinstructeur, taxichauffeur of 
vrachtautochauffeur willen worden met baangarantie. Wij zijn geen uitzendbureau dus je 
komt na de opleiding meteen in dienst bij onze klant. 
 
HSO Schoonmaak (Werkgebied: Regio Zaanstreek –Waterland) 
Staat voor iedereen open 
HSO zoekt gedreven medewerkers in de schoonmaak, beschikbaar voor meerdere 
pakketten en verschillende uren. 
 
Kringloopbedrijf de Lokatie 
Werkgebied: Regio Zaanstreek-Waterland (Den ILp) 
 
Hilton Waldorf Astoria Hotel Amsterdam 
Werkgebied: Regio Amsterdam 
 
Waternet (regio Amsterdam)  
Doelgroepenregistratie vereist  
Waternet, uit Amsterdam, is een inclusieve werkgever met een breed scala aan banen. 
Technisch, maar ook administratief, juridisch, financieel, ecologisch, boswachters, 
enz.  Diverse collega's beschikken over een doelgroepverklaring en hebben hierdoor een 
functie op maat aangeboden gekregen.  Beschik jij over een doelgroepenverklaring of kun je 
hiervoor in aanmerking komen: Kom dan met ons in gesprek.  
Vacatures (doelgroepenverklaring noodzakelijk):   
⚫ Parkeer- en Terreinmedewerker locatie Vogelenzang (16-36 uur p.w.),   
⚫ Administratief Medewerker Buitendienst Klantenservice en Betalingen locatie 

Amsterdam (16-24 uur p.w.).  
 
Gemeente Purmerend (Werkgebied: Regio Purmerend)  
Misschien ken je Purmerend al goed, of is dit juist jouw eerste ontmoeting met onze stad. Mi
sschien weet je dat het die plek is ten noorden van Amsterdam, óf woon je hier al jaren met v
eel plezier. Wat we je kunnen vertellen is dat Purmerend als stad volop in beweging is. Van e
en middelgrote stad, uiteraard al van alle gemakken voorzien, groeien we de aankomende ja
ren uit naar een stad met 
100.000 inwoners. Een taak die veel kansen én uitdagingen oplevert.Wij gaan graag in gespr
ek om te kijken of we iets voor elkaar kunnen betekenen.  
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Sociale Verzekeringsbank (Werkgebied: Landelijk) 
Doelgroepenregistratie vereist 
Werken bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dat biedt kansen. In IT, finance, dienstverle
ning en andere sectoren. Benieuwd wat voor mogelijkheden er voor u zijn? Ga met ons in ge
sprek. 
 
Nederlandse Spoorwegen Retail (werkgebied: landelijk) 
Werkgebied: Landelijk (doelgroepenregistratie vereist) 
Als je solliciteert op een participatiebaan moet je zijn opgenomen in het doelgroepregister; H
et hebben van een doelgroepverklaring is van belang. 
 
Albert Heijn (Werkgebied: Landelijk)  
Met en zonder doelgroepenregistratie 
Met onze ruim 100.000 collega’s willen we Samen beter eten bereikbaar maken. Voor iedere
en. 
Omdat we geloven dat eten en drinken een essentiële rol speelt in het oplossen van de uitda
gingen. 
Jouw dagelijkse uitdagingen, over wat we vanavond eten bijvoorbeeld, en of we dat samen k
unnen 
doen. Maar ook de grote uitdagingen in de maatschappij: het levert een belangrijke bijdrage 
aan een gezonde levensstijl, het verbindt mensen met elkaar en draagt bij aan een beter klim
aat en daarmee een duurzame samenleving. 
 
Omzien (Werkgebied: Landelijk) 
Doelgroepenregistratie vereist 
Omzien is een arbeidsbemiddelaar met oog voor sociaal ondernemen. Dit doen wij op basis 
van werving & selectie, uitzenden en detacheren. De naam Omzien staat voor de belangstelli
ng in de mens, aandacht voor talent en het blijven zien van de waarde van de mens. 
 
Techgrounds (Werkgebied: Landelijk)  
Staat voor iedereen open 
Techgrounds werkt samen met gemeenten en het UWV en helpt je met jouw omscholing 
naar IT. Van je allereerste kennismaking, tot de start van je nieuwe carrière.  
De gratis Techgrounds Guide is een overzichtelijk vertrekpunt voor je eerste kennismaking 
met IT. Na de Guide weet je welke IT-domeinen en -beroepen jou leuk lijken. Techgrounds 
Pathways is de enige IT-oriëntatietraining in Nederland. Na Pathways weet je welk IT-beroep 
bij je past en bij welke opleider jij je wil inschrijven. Techgrounds Academy leidt omscholers 
op tot IT-professionals, inclusief baangarantie. Na de korte en intensieve Academy ga je 
zonder studieschuld aan het werk, want je werkgever betaalt je opleiding. 
 
USG Restart (Werkgebied: 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.   
 
UWV (werkgebied: 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 
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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 (Werkgebied: 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

