
Vacature   
 
 
 

Vacaturegegevens 

Werkgever Bouwbedrijf in Capelle aan den IJssel 
Vacaturetitel Telefonist / Administratief Medewerker 
Begeleiding Wekelijks bezoek op locatie door coördinator GEJA 
Locatie Meent, Capelle aan den IJssel  
Doelgroep vacature Werkzoekenden die vallen onder: 

§ Bijstand (Participatiewet, IOAZ, IOAW) 
§ SW indicatie, Wajong, WIA, WW 
§ Niet-uitkeringsgerechtigd 
§ Alle werkzoekenden 

Omschrijving van de organisatie en de activiteiten 

Dit bouwbedrijf is als familiebedrijf al meer dan 70 jaar actief op het gebied van (ver)nieuwbouw, renovatie en 
onderhoud. De medewerkers zijn werkzaam in drie steden in Nederland, maar deze vacature is specifiek voor de 
locatie in Capelle aan den IJssel.  
 
Organisatiesector Techniek en Productie Begeleiding Direct leidinggevende 
Omvang organisatie 10-50 medewerkers Aansturing Leidinggevende 
Omvang afdeling 2-5 medewerkers Werkomgeving Kantoor 

Functieomschrijving 

Als Telefonist / Administratief Medewerker ben je hét aanspreekpunt op kantoor. Als de telefoon gaat ben jij degene 
die de klant of beller helpt met de vraag, of je verwijst deze door. Ook voer je licht administratieve werkzaamheden 
uit. Het is belangrijk dat je een sociaal persoon bent, en makkelijk belt. Je werkt op kantoor, in een gezellig team. Je 
helpt je collega’s als dat nodig is, en andersom doen zij dat natuurlijk ook bij jou.  
 
Criteria Je spreekt goed Nederland en praat makkelijk aan de telefoon 
Werk- en denkniveau Je hebt minimaal MBO werk- en denkniveau, hebt enige computerkennis en ervaring 

met administratief werk. 
 
 

 
 

Competenties Anderen raadplegen en 
betrekken 

Werken conform 
voorgeschreven 
procedures 

  

Een positieve kijk houden Instructie opvolgen   
 
 

 
 

Functie affiniteiten Duidelijk afgeronde 
klussen/taken 

Binnen Klanten/publiek 

Met collega's werken Sociaal/helpend   
 
 

 
 

Overige competenties Motivatie is belangrijk. Al het andere kun je leren!  
Overige functie affiniteiten In overleg kan gekeken worden naar doorgroeimogelijkheden 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 40 uur 
Type overeenkomst Contract voor bepaalde tijd 
Werkdagen en werktijden 
Proefplaatsing  

 Ma    Di    Wo    Do    Vr  7:00 – 16:00 
Geen vereiste.  

Vervoer 
Rijbewijs / eigen vervoer Wens.   
Reiskostenvergoeding  €0,21 per km. 
Bereikbaarheid OV  Het kantoor is bereikbaar met OV. 

Bijzonderheden (extra beschrijving) 
Meer informatie of solliciteren? Mail naar info@gejagroep.nl of vul het formulier op onze website in. Voor vragen kun je 
ook telefonisch contact opnemen via 0348-820 397.  

 
 


