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heftruck/reachtruck 

produktiemedewerker

WWB Winschoten Qsil 38 38  uitzend via Olympia Als productie of magazijnmedewerker bij QSIL zorg jij er 

dagelijks voor dat onder andere de koplampen geleverd 

worden en dat de aanleg voor optical fibernetwerken voor 

dataverkeer door kan gaan!

jij bent fulltime beschikbaar en bereid om in dagdiensten en 

eventueel in 2 ploegen te werken; aantoonbare technische 

ervaring, 18 jaar of ouder,in bezit van heftruckcertificaat. Ook 

reachtruck is pré. 

werkcoach RF

alg. medewerker afspraakb

aan/doelgr

oepregiste

r

Hoogezand/Sappemeer Eska 32 38 tijdelijk contract Werkgever zoekt voor magazijn en technische dienst een 

kandidaat. Voor magazijn is ervaring met heftruck van 

belang. Je zal vrachtwagens met papier lossen. Voor 

afdeling tech., dienst ben je inzetbaar voor verschillende 

werkzaamheden om en in de fabriek. Denk hierbij aan 

groenonderhoud, schilderen van muren in fabriek en kleine 

technische klusjes.

Voor magazijn in bezit van heftruckcertificaat. Voor technische 

dienst kunnen samenwerken, verschillende werkzaamheden 

willen doen. 2 rechterhanden en gemotiveerd.

werkcoach RF

Produktiemedewerker WWB Farmsum PHI 38 38 uitzendcontract Inpakken en ompakken van parfum. Je werkt aan een tafel 

en verwijder codes van flesjes parfum. Vervolgens pak je 

de flesjes weer in. Bij de afdeling sterke drank sta je aan de 

lopende band en stop de flessen in dozen die vervolgens 

worden dichtgeplakt.

Voor de parfumafdeling dien je nauwkeurig te kunnen werken. 

Je zit langere tijd in dezelfde houding. Bij de sterke drank sta je 

veelal en is fysiek zwaarder werk. 

werkcoach RF

werken in de 

bouw/techniek

WWB/Afs

praakbaan

Provincie Groningen Diverse 38 38 uitzendcontract/BBL www.kansrijkberoep.nl rijbewijs pré, vca (of bereid te halen) geen fysieke klachten, 

gemotiveerd

werkcoach RF

medewerker groen WWB/afs

praakbaan

Provincie Groningen diverse 38 38 uitzendcontract ervaring opgedaan middels opleiding en/of ervaring in 

groenonderhoud, snoeien, maaien, schoffelen. Graag 

buiten willen werken.

VCA, gemotiveerd, graag buiten willen werken. Certificaat 

bosmaaier/kettingzaag. Of bereid deze te halen.

werkcoach RF

bouwopruimer WWB/Afs

praakbaan

Hoogezand/Sappemeer Ampliar 38 38 uitzendcontract je zorgt ervoor dat de bouwplaats netjes is en blijft. Je levert 

materialen aan waar nodig.

VCA, gemotiveerd. Het werk zien liggen. Werk tot de zomer. werkcoach RF

Schoonmaker 

(kantoren etc)

WWB/Afs

praakbaan

Midden Groningen diverse 4 32 uitzendcontract Schoonmaken van kantoren, scholen, etc etc. Gemotiveerd, flexibele werktijden en in staat zijn om zelf op 

locatie te komen. 

werkcoach KS

Objectbeveiliger / 

mobiele surveillance 

Alle Provincie Groningen Cruon 24 40 uitzendcontract Een objectbeveiliger beveiligt panden, woningen, industrie- 

en bedrijventerreinen

Als objectbeveiliger moet je in staat zijn zelfstandig te werken 

en zal je over goede sociale vaardigheden moeten beschikken. 

VOG en rijbewijs.

werkcoach KS

Productiemedewerker WWB Midden Groningen. Diverse 24 40 tijdelijk contract De werkzaamheden van een productiemedewerker hebben 

over het algemeen een repeterend karakter. Bv: Inpakken 

of verpakken.

Gemotiveerd, in sommige gevallen vca, in staat zijn om 

reperterend werk te verrichten. 

werkcoach KS

Orderpicker WWB/Afs

praakbaan

Oldambt Droginet 24 40 uitzendcontract / vast Verwerken van uitgaande orders Gemotiveerd, fysiek in staat zijn om veel te lopen. werkcoach KS

Magazijnmedewerker / 

Logistiek

Alle Midden Groningen Diverse 12 40 uitzendcontract Voor diverste logistieke bedrijven als Topbrands en Husa 

zijn we met regelmaat op zoek naar magazijnmedewerkers. 

Gemotiveerd, vca, eventueel in bezit van heftruckcertificaat of 

bereid zijn om dit te halen. 

werkcoach KS

KCC Medewerker DUO 

en Eneco

Alle Groningen (stad) Cendris / Unique 16 40 Uitzendcontract Cendris / Unique zijn voor DUO en Eneco op zoek naar 

KCC medewerkers. 

Gemotiveerd, communicatief vaardig Werkcoach

KCC Medewerker (klant 

contact centrum)

Alle Groningen (stad) Diverse 8 40 uitzendcontract Voor diverse KCC bedrijven zijn we doorlopend op zoek 

naar klantenservice medewerkers

klantgericht, stressbestendig, flexibel, accuraat, samenwerkings- 

en resultaatgericht

werkcoach KS

Housekeeping, 

bediening

Alle Midden Groningen Hotel horeca 

keten. 

4 32 uitzendcontract Voor een groot hotel / horecaketen zijn we met regelmaat 

op zoek naar medewerkers housekeeping en of bediening. 

Verrichten van opruim- en schoonmaakwerkzaamheden in de 

hotelkamer, zoals stofzuigen, dweilen, schoonmaken van 

douche en toilet, opmaken van bedden en reinigen van 

meubilair

werkcoach KS

Koerier WWB/Afs

praakbaan

Midden Groningen Diverse 8 40 uitzendcontract / vast Ophalen en verzamelen van te bezorgen pakketten / 

goederen en overige post

Bepalen van de snelste route naar de bezorgadressen

Afleveren op bestemmingslocatie van de paketten / 

goederen aan geadresseerde

Ontvanger laten tekenen voor ontvangst

Eventueel ophalen van goederen bij personen of bedrijven

Eventueel beantwoorden van vragen van de ontvanger

Zorgen voor een representatieve uitstraling als visitekaartje 

van het bedrijf

Rijbewijs en stressbestendig. werkcoach KS

Opvoermedewerker 

Post.nl

WWB/Afs

praakbaan

Midden Groningen Post.nl (365 werk 

uitzendbureau)

8 28 uitzendcontract Je voert pakketten op aan de lopende band, sorteert 

pakketten en zorgt ervoor dat rolcontainers op de juiste plek 

komen te staan.

Gemotiveerd, vog, fysiek in staat om veel te kunnen lopen en 

pakketten te kunnen tillen. 

werkcoach KS

Postbezorger Post.nl Alle Midden Groningen Post.nl   8 24 uitzendcontract Bezorgen van brieven en andere post. Gemotiveerd, fysiek werk, veel vrijheid, buiten werken in weer 

en wind. 

werkcoach KS

Medewerker grond weg 

en waterbouw

WWB/Afs

praakbaan

Midden Groningen Diverse 32 40 uitzendcontract / vast Ben je graag buiten aan het werk, werk je het liefst 

zelfstandig en heb je een gww en/of hoveniersachtergrond 

dan is deze functie iets voor jou.

flexibele instelling, goede fysieke conditie, handigheid, 

teamplayer en goede communicatie vaardigheden.

werkcaoch KS

klusjesman/onderhoud afspraakb

aan/doelgr

oepregiste

r

Groningen Employability 32 40 uitzend Bij een grote verzinkerij ij de stad Groningen draag je zorg 

voor een nette en schone werkomgeving. Dit doe je middels 

een veegmachine. Ook het buitenterrein houd je je netjes. 

Incidenteel zal je ook werkzaamheden op de heftruck 

verrichten. Verder doe je dagelijks je ronde om de 

afvalbakken te legen.

Zelfstandig kunnen werken. Oog hebben voor veiligheid. 

Heftruckcertificaat. 

werkcoach

Pakketkoerier Alle Groningen AZ Express 16 40 Uitzendbureau bezorgen van pakketten bij de klant. Rijbewijs en stressbestendig. werkcoach KS

Taxichauffeur regulier Provincie Groningen Taxiwerq 8 32 onbekend taxichauffeur leerlingen en gehandicapten incl 

opleidingstraject

Gemotiveerd, vog, in staat om het opleidingstraject 

taxichauffeur te doorlopen. Opleidingstraject is met behoud van 

uitkering. 

werkcoach. KS

http://www.kansrijkberoep.nl/


Leerling taxichauffeur regulier Provincie Groningen Goed 

Arbeidsmarktinter

mediair

8 32 onbekend taxichauffeur leerlingen en gehandicapten incl 

opleidingstraject

Gemotiveerd, vog, in staat om het opleidingstraject 

taxichauffeur te doorlopen. Opleidingstraject is met behoud van 

uitkering. 

werkcoach KS

backoffice 

werkzaamheden politie

afspraakb

aan/doelgr

oepregiste

r

Hoogezand/Veendam Tempo Team 24 36 6 maanden

 Werkzaamheden voor 1e medewerker: uitlezen HG Query. 

Werkzaamheden tweede medewerker: Social media 

controleren. Werkzaamheden 3e medewerker: uitzetten van 

terugbelverzoeken, afhandelen van eenvoudige 

terugbelverzoeken. Voorl alle drie de functies ook 

bijkomende receptiewerkzaamheden.

Kandidaat (en naaste familie) zullen gescreened worden door 

justitie. Kandidaat moet echt bij de politie willen werken. 

Motivatie hiervoor is belangrijk. Je dient van onbesproken 

gedrag zijn. Om kunnen gaan met privacygevoelige gegevens.

werkcoach RF

Lijmer

afspraakb

aan/doelgr

oepregiste

r

Hoogezand Bonsema 36 36 tijdelijk/vast
met een lijmpistool kartonnen vellen aan elkaar plakken en 

vouwen
nauwkeurig en secuur werkcoach RF

hulpkracht 

techniek/metaal

WWB Midden Groningen Divers 36 36 tijdelijk/vast Bedirjf zoekt een kandidaat die onder aan de ladder begint 

en binnen het bedrijf opgeleid gaat worden. Ondersteuning 

bij zagen/boren van metaal. Daarnaast ook zorg dragen 

voor een schone werkomgeving dus af toe de werkplaats 

aanvegen/opruimen behoort ook tot je taken.

VCA,  technische achtergrond en/of interesse. Kunnen werken 

met machines. Bij geschiktheid zal werkgever je verder 

opleiden binnen het bedrijf.

werkcoach RF

grondwerker WWB Groningen diverse 36 36 tijdelijk opruimen van puin en bouwafval, licht sloopwerk en 

aanvoeren van materialen.

VCA of bereid te halen. werkcoach RF

bouwopruimer WWB Groningen diverse 36 36 tijdelijk het netjes houden van de bouwplaats. Je levert materialen 

aan waar nodig. 

VCA of bereid te halen. werkcoach RF

Ervaren Logistiek 

medewerker.

Alle Midden Groningen Zuur 

perosneelsdienste

n

40 40 ? Ervaren logistiek medewerker. In bezit van heftruck, 

reachtruck, vca. 

Locatie Hoogezand. Werktijden 13.00 uur tot 22.00 uur werkcoach KS. 

Verkeersregelaar 

Zernike Groningen. 

Alle Groningen ? 15 15 ? Bij een fietspad 2 x per dag verkeer regelen.. 9 tot 11 en 

15.00 tot 17.00 uur.

Gezond en geen medicijnen slikken die het reactievermogen 

beinvloeden.

Werkcoach KS

Schoonmaker   Alle Midden Groningen Hendriks 

Bedrijfsdiensten

0 20 Uitzendcontract. Treintoestellen + werkzaamheden in Hoogezand en 

Slochteren

Gemotiveerd en eventueel in bezit van een rijbewijs. Werkcoach KS

Laden en Lossen Regulier Assen 365 werk / Post.nl 0 40 Uitzendcontract Laden en lossen van pakketbusjes. Werkcoach KS

Afwassers Regulier Groningen 365 werk   0 30 Uitzendcontract Afwassers voor horecagelegenheden. Motivatie en in de avonden willen werken. Werkcoach. KS

Medewerker Weegbrug afspraakb

aan/doelgr

oepregiste

r

Midden Groningen Nieboer Transport 24 38 Onbekend. Weegbrug medewerker en daarnaast iemand die 

administratieve taken kan verrichten. 

Communicatieve vaardigheden zijn belangrijk Werkcoach KS 

Schoonmaker Reguliler

Medewerker 

Housekeeping Van der 

Valk in Westerbroek

Alle Midden Groningen Van der Valk Je woont binnen een straal van 20 km, je start om 08.30 uur 

en geen dag is hetzelfde. 

Loon conform horeca personeel, werken binnen een 

gemotiveerd team en de mogelijjkheden om te leren. 

Werkcoach KS

monteur zonnepanelen Alle Groningen Diverse 36 40 uitzendcontract ism met opleiding en baangarantei rijbewijs en auto. In bezit van VCA of bereid te halen Werkcoach RF

Medewerker bediening Alle Zuidbroek De Broeckhof 0 24 0-uren Gasten bedienen op het terras, bestelling opnemen, 

drankjes klaarmaken, bardienst etc.

representatief en spontaan type, hard willen werken, ervaring 

mag, hoeft niet.

Werkcoach MD

Medewerker keuken Alle Zuidbroek De Broeckhof 0 24 0-uren Helpen bij het bereiden van (simpele) maaltijden, maaltijden 

inpakken voor bezorgen etc

vooral hard willen werken! Ervaring in de keuken hoeft niet Werkcoach MD

Pakketbezorger Regulier Hoogezand M&A Delivery 

Service

16 40 Bezorgen van Pakketen. Locatie Hoogezand. Veel rijden, maar ook veel lopen. Werkcoach KS

Chauffeur CE en een 

belader

Regulier Veendam Best 

Chauffeurs, 

Logistiek.

40 40 Voor een bedrijf in Veedam zijn we op zoek naar 

een chauffeur CE en een belader vrachtwagens. 

Locatie Veendam Werkcoach KS. 

Chauffeur C, CE en 

Pakketkoerier. 

Regulier Hoogezand Ampro 40 24 C, CE en Pakketchauffeur Locatie Hoogezand.   Werkcoach KS. 

Hulpkok Regulier Westerbroek Van der Valk 20 40 Asssisteren bij bereiden maaltijden Motivatie! Werkcoach MD

Zelf werkend kok regulier Westerbroek Van der Valk 32 40 Bereiden a la carte en buffetten Min niv 3, ervaring en motivatie Werkcoach MD

Medewerker 

housekeeping

Regulier Westerbroek Van der Valk 15 24 Kamers schoonmaken om 8.30 beginnen, beschikbaar weekend en feestdagen Werkcoach MD

Medewerker bediening Regulier Westerbroek Van der Valk 15 35 Bedienen van gasten in a la carte restaurant, 

buffetrestaurant en banqueting

Ervaring, hard willen werken Werkcoach MD

Huishoudelijke hulp Regulier Hoogezand e.o. Beter Thuis 

Wonen

6 20 Schoonmaken bij mensen thuis Flexibel inzetbaar, minimaal 4 dagdelen beschikbaar Werkcoach MD

Huishoudelijke hulp reg Hoogezand e.o. Thuisgenoten 0 20 Schoonmaken bij mensen thuis Ervaring en zelfstandig kunnen werken Werkcoach MD

Maaltijdbezorger Regulier Haren e.o. van Smaak 15 15 Bezorgen van maaltijden Minimaal 1 jaar in bezit van een rijbewijs Werkcoach KS. 

Werkleider 

groenvoorziening.

Regulier Hoogezand e.o. Gemeente Midden 

Groningen.

32 36 Werkleider groenvoorziening. Leiding geven en ervaring in de groenvoorziening. Werkcoach KS. 

Van Vliet, 

productiemedewerker

Regelier Hoogezand Flexsave 32 40 Productiemedewerker. Motivatie Werkcoach KS

Schoonmaker van Vliet Regulier Hoogezand Flexsave 20 20 Schoonmaken van het pand. Ervaring met schoonmaken Werkcoach KS


