
Vacature   
 

 

 

Vacaturegegevens 

Werkgever De Bruin Verkeersservice 

Vacaturetitel Verkeersregelaar 

Begeleiding Wekelijks bezoek op locatie door coördinator GEJA 

Aantal arbeidsplaatsen 1 

Adres en postcode Zwanenburgdijk, Vijfhuizen  

Doelgroep vacature Werkzoekenden die vallen onder: 

▪ Bijstand (Participatiewet, IOAZ, IOAW) 

▪ SW indicatie, Wajong, WIA, WW 

▪ Niet-uitkeringsgerechtigd 

Omschrijving van de organisatie en de activiteiten 

de Bruin Verkeersservice is een jong en dynamisch bedrijf en brengt oplossingen voor (grote en kleine) 
verkeersprojecten. Ze denken mee in de planning vooraf, en ontzorgen ook in de uitvoering.  
 
Organisatiesector Techniek en Productie Begeleiding Direct leidinggevende 

Omvang organisatie 10-50 medewerkers Aansturing Leidinggevende 

Omvang afdeling 

Werkomgeving 

5-15 medewerkers 

Buiten 

Organisatiewebsite debruinverkeersservice.nl 

Functieomschrijving 

Hoe jouw werkdag eruit ziet, weet je vaak pas kort van te voren. Jouw werk wordt bepaald door de locatie, de drukte 

van het verkeer en het weer. Dat is precies waarom jij kiest voor dit vak, geen dag is hetzelfde. Onze planner zorgt dat 

hij jouw vaardigheden goed kent, hij weet precies wat je kan en waar we je voor mogen inzetten. Houd je van 

afwisseling, dan maak je ons echt blij! De ene dag sta jij op een druk kruispunt foutloos het verkeer te regelen, de 

ander dag borg jij de veiligheid op een bouwterrein. Ook is het mogelijk om het verkeer te regelen bij een 

voetbalwedstrijd of groot evenement.  

 

Criteria Geldig VCA certificaat  en verkeersregelaarspas (of bereid deze te halen) 

Werk- en denkniveau Mbo niveau 1  of hoger  
 
 

 
 

Competenties Goed zorgdragen voor 

materialen en middelen 

Instructie opvolgen Werken conform 

veiligheidsvoorschriften 

Discipline tonen Aanpassen aan veranderde 

omstandigheden 

  

 

 

 

 

Functie affiniteiten Buiten Veel lopen/bewegen   

Met collega's werken Sociaal/helpend   
 
 

 
 

Overige competenties Flexibele inzetbaarheid is een eis. Je werkt soms buiten de reguliere werktijden, 

bijvoorbeeld s’ nachts of in het weekend 

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   Ma    Di    Wo    Do    Vr    Za    Zo   

Werktijden en -dagen zijn afwisselend 

Proefplaatsing Ja  1 maand 

Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Eis B (B, BE of B+) 

Reiskostenvergoeding  €0,19 per km. 

Bereikbaarheid 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.  

 


