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Meet&Greet dinsdag 21 maart – Zuid-Limburg
Informatie deelnemende werkgevers

AB Werkt Zuid Nederland

Alpha Pro
Wij zijn op zoek naar mensen met een achtergrond binnen de IT, qua studie en/of werkervaring.

Ambulante Thuiszorg (Zuid-Limburg)
Ambulante Thuiszorg biedt met ruim 290 medewerkers zorg aan meer dan 1800 gezinnen in heel
Zuid-Limburg, daar waar mensen zich thuis voelen. Steeds vaker kiezen mensen voor hulp bij het
huishouden, verzorging of verpleging in de thuissituatie. Mensen willen zo lang mogelijk thuisblijven,
ook wanneer zij veel zorg nodig hebben. Ambulante Thuiszorg is een zorgorganisatie waar zowel de
cliënt als ook de medewerker altijd centraal staat. Wij bieden kwalitatief hoogstaande en vooral
warme zorg en dat spreekt zich rond! Mensen weten ons hierdoor nog vaker te vinden.

Op dit moment zijn we dringend op zoek naar medewerkers voor Hulp bij het Huishouden in geheel
Zuid-Limburg en de Westelijke Mijnstreek. Als Hulp in het Huishouden heb je bij ons een zeer
gevarieerde baan. Je zorgt in eerste instantie voor een schoon en veilig huis, en ondersteunt
daarmee in de huishouding. Het is daarnaast ook belangrijk dat je oog en oor hebt voor wat er verder
speelt bij de cliënt, mensen hebben behoefte aan persoonlijke aandacht. Samen met de cliënt bepaal
je welke taken je uitvoert.

Kom jij bij ons werken?!

Ampliar Uitzendbureau bv (Landelijk)
Ampliar Uitzendbureau BV is een landelijke organisatie die bedrijven ondersteunt met de invulling
van Social Return en al ruim 25 jaar actief is in diverse branches, waaronder Zorg, Bouw & Infra,
GWW en Verkeersregeling. Elke regio heeft zijn eigen vaste contactpersoon, waardoor de regionale
kennis van SROI optimaal blijft en de lijnen kort. Wij zijn een praktisch ingestelde organisatie; onze
cultuur kenmerkt zich door opgestroopte mouwen en dito werkwijze. Onze kracht is jarenlange
kennis op het gebied van SROI en het ontzorgen van onze opdrachtgevers. Ampliar Social Return is
aangesloten bij de NBBU en is VCU- en NEN4400-01 en is PSO30+ ABW gecertificeerd.

vacatures; Bouwplaats medewerker/ medewerker infra/ portier/ verkeersregelaar

APG
Als Peoplemanager van APG ben ik opzoek naar kandidaten die energie krijgen van ICT. De teams
automatiseren de infrastructuur. Maar we hebben ook een service-desk en ook afdelingen die zich
bezighouden met gas, water en licht van de ICT. (Networks/storage/werkplekken en autorisatie).
Laten we kijken hoe we elkaar kunnen versterken en vinden!

Becs IT Services (Weert & Maastricht)
Becs IT Services is een servicegerichte IT-dienstverlener. Betrouwbaarheid en betrokkenheid staan bij
ons dan ook hoog in het vaandel, zowel naar onze medewerkers als naar onze zeer gewaardeerde
klanten. Dit zorgt er daarom voor dat wij altijd betrokken zijn bij onze klanten en steeds proberen
met hen mee te denken. Klanten mogen van ons verwachten dat wij een onafhankelijk en passend
advies geven en dat wij dus de kwaliteit leveren die hen in staat stelt de onderneming succesvol te
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laten groeien. Dit alles voor een langdurige relatie. Kortom, continuïteit en dienstbaarheid; altijd
dichtbij!
Becs heeft momenteel circa 45 medewerkers in dienst, waarvan het overgrote deel technisch
personeel. Becs heeft anno 2023 3 kantoorpanden: twee in Weert en een in Maastricht.

We zijn concreet altijd op zoek naar System Engineers en stagiaires die het IT vak in willen.

Belastingdienst (Landelijk)
Doelgroepenregistratie

De belastingdienst heeft diverse vacatures voor kandidaten die feeling hebben met fiscaliteit en
cijfertjes. Mensen die gebruik kunnen maken van de Wet Banenafspraak worden metname
uitgenodigd om hun interesse kenbaar te maken.

Blankers Schoon
Op de website van Blankers Schoon staan de actuele vacatures open.

Buitengewoon/Facilicom en Gom
Wij komen graag in gesprek met gemotiveerde mensen die in de schoonmaakbranche willen werken

Burgerkracht Limburg
Meer informatie over onze organisatie is te vinden op www.burgerkrachtlimburg.nl

Cottus
Wat is belangrijk om te weten/hebben?
Goede motivatie, wilskracht en interesse in de techniek.

Wij leiden je op tot installatiemonteur. Jij wordt installatiemonteur in de Cottus Vakschool. Wat
houdt dit vak precies in? Wat ga je leren? En misschien nog wel het belangrijkste: wat kan je na het
afronden van dit traject gaan doen?
Word installatiemonteur in de Cottus Vakschool
De Cottus Vakschool is dé plek om kennis te maken met jouw nieuwe vak van Installatiemonteur.
Speciaal voor jou hebben wij een traject gemaakt om jou klaar te maken voor je nieuwe carrière. Wij
begeleiden onze kandidaten met eventuele cursussen en opleidingen die ervoor kunnen zorgen dat
iedereen zich een vaktechnisch beroep eigen kan maken.

Wordt elektromonteur. Wij leiden je op binnen onze eigen Cottus Vakschool. Wat houdt dit vak
precies in? Wat ga je leren? En misschien nog wel het belangrijkste: wat kan je na het afronden van
dit traject gaan doen? Kijk wat we voor je kunnen betekenen of vraag direct meer informatie aan!

Cyclehub Limburg
De fiets is een bijzonder ding! We maken er bijna dagelijks gebruik van, maar als er wat aan mankeert
dan zitten we vaak met de handen in ons haar. In de Cyclehub Limburg worden veel fietsen
gerepareerd en leiden wij mensen op tot gecertificeerd fietsenmaker. Ook begeleiden wij de
kandidaten naar een (betaalde) baan, want er is genoeg werk aan en in de winkel!

Henssen bv (Limburg & Noord-Brabant)
Wij zijn gespecialiseerd in de inrichting van de buitenruimte. Wij komen graag in gesprek met
mensen die in de groenvoorziening willen werken. Voor meer informatie over ons: henssen.nl
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IDB Groep B.V.
Wil jij graag een baan in de techniek, productie, logistiek? Kom dan met ons kennismaken. We
hebben nl. Diverse vacatures.

Kruidvat (Landelijk)
Wil jij graag in een van onze filialen van Kruidvat aan de slag? Dan maken we graag kennis met je
tijdens de Meet&Greet in Sittard. Tot dan!

Limburg Uitzenden
We hebben diverse openstaande vacatures die we graag met je bespreken! Ben jij in het bezit van
rijbewijs en een auto? Zoek ons dan zeker op!

Meander groep
Als Meander zijn wij continu op zoek naar zorgprofessionals voor een veelzijdige en uitdagende baan
in de thuiszorg of in een van onze wijkzorgcentra, verpleeghuizen of groepswoningen. Aan de slag
met leuke collega’s en met de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen en door te groeien? Dan ben je
bij Meander aan het juiste adres. Wij behoren niet voor niets al jaren tot de aantrekkelijkste
werkgevers van (Zuid-)Limburg.
Voor meer informatie check alvast onze website: https://www.meandergroep.com/werken-
bij/werken-bij-meander

PC Specialist (Heerlen)
Op de eerste plaats is een gemotiveerde kandidaat natuurlijk het uitgangspunt. Wij zijn een
organisatie waarvan het moederbedrijf in Engeland is gevestigd en sinds een jaartje in Heerlen.
Affiniteit staat boven kennis en ervaring. Hiervoor bieden wij interne trainingen. Wij zijn dus op zoek
naar gedreven personeel die het beste in zichzelf naar boven halen en een goede teamplayer kunnen
zijn. Kort samengevat: we hebben 1 vacature voor logistiek/ warehousing en 2 vacatures voor RMA
technicians. Iedereen kan en mag solliciteren, en van daaruit kunnen we kijken of we een leuke
match zijn!!

Pernu (Landelijk)
Doelgroepenregistratie
Pernu is een detacheringbureau voor gemotiveerde werkzoekenden met een afstand tot de
arbeidsmarkt.

SBLplus
Wij zoeken sollicitanten voor het vak glazenwassers en reguliere schoonmaak. De vacatures voor
leerling glazenwassers is bij ons op de site te vinden.
De vacatures die uitstaan bij onze tak in de Schoonmaak zijn ook te vinden op onze site.

SOMAWorks
Wij zijn een uitzendbureau die voornamelijk in vaktechnisch personeel bemiddelen en dan met name
in de productie & Logistiek, Bouw & Infra en Metaal & techniek. Wij begeleiden onze kandidaten met
eventuele cursussen en opleidingen die ervoor kunnen zorgen dat iedereen zich een vaktechnisch
beroep eigen kan maken.
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Tempo-Team (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.

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.

UWV (landelijk)
Doelgroepenregistratie vereist

Onbeperkt aan de Slag (Landelijk)

Vebego participatie
Vebego Participatie is een zelfstandige B Corp en PSO30+ gecertificeerde dochter van Vebego. Onze
ambitie: de grootste sociale ondernemer in facilitaire dienstverlening voor Nederland worden. Alleen
dan slagen we in onze missie. We willen zoveel mogelijk aanpakkers – zo noemen we onze collega’s
met een afstand tot de arbeidsmarkt - aan het werk krijgen. In schoonmaak, gebouwbeheer en -
onderhoud of andere multiservices.

We zijn altijd opzoek naar Teamleiders, Teamcoaches en schoonmakers

VodafoneZiggo (Landelijk)
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 kommet ons in gesprek.

Wassen + Partners

Zuyderland M.C.
Een schoon en veilig thuis is de basis voor een goede kwaliteit van leven, om mee te blijven doen in
de maatschappij en mensen thuis te ontvangen. De medewerkers van Zuyderland Thuishulp bieden
ondersteuning en aandacht als het niet meer lukt om het huishouden helemaal zelfstandig te regelen.
Daarbij doen zij veel meer dan alleen zorgen voor een schoon huis.
We hebben meerdere vacatures in Zuid en Midden-Limburg m.u.v. Parkstad.

Werken bij Zuyderland is keuze hebben uit een brede waaier van baan- en carrièrekansen in
verschillende expertisevelden! Doe jij niks liever dan als thuiszorg/thuishulpmedewerker het leven
van jouw cliënten elke dag wat aangenamer maken? Ben je net afgestudeerd als arts en op zoek naar
een leuke opleidingsplek? Ben je bevlogen verpleegkundige? Of voel jij je kiplekker achter een pc
terwijl je onze ICT-infrastructuur onderhoudt? Binnen Zuyderland kan het allemaal!

https://careers.vodafoneziggo.com/vacatures

