
Vacature   
 
 
 

Vacaturegegevens 

Werkgever Diverse bedrijven in regio Rotterdam 
Vacaturetitel Handige en enthousiaste medewerkers 
Begeleiding Wekelijks bezoek op locatie door coördinator GEJA 
Aantal arbeidsplaatsen 1 
Adres en postcode Regio Rotterdam  

(incl. Schiedam/Vlaardingen) 
 

Doelgroep vacature Werkzoekenden die vallen onder: 
§ Bijstand (Participatiewet, IOAZ, IOAW) 
§ SW indicatie 
§ Wajong 
§ WIA 
§ WW 
§ Niet-uitkeringsgerechtigd 

Omschrijving van de organisatie en de activiteiten 

Voor diverse bedrijven in de regio Rotterdam zijn we op zoek naar enthousiaste en handige mensen. Vind jij het leuk 
om aan de slag te gaan als magazijnmedewerker? Of bouwplaatsmedewerker? Of zonnepanelenlegger? Laat het ons 
weten en samen stellen we je voor bij diverse mooie bedrijven uit die sector. We werken met betrouwbare bedrijven 
waar je je jezelf kunt zijn, kunt doorgroeien en gewoon lekker aan de slag kan.  
 
Organisatiesector Techniek en Productie Begeleiding Direct leidinggevende 
Omvang organisatie 10-50 medewerkers Aansturing Leidinggevende 
Omvang afdeling 2-5 medewerkers Werkomgeving Binnen en buiten 

Functieomschrijving 

Aan wat voor werk kun je zoal denken? Nou, dat is best breed! Van Heftruckchauffeur tot Groen medewerker. Van 
Koerier tot Wasstraat medewerker. Van (leerling) monteur technische dienst tot orderpicker. Van Verhuizer tot 
Assemblage, en van werken in de kas tot goederenontvangst.  
 
Dus ben je gemotiveerd om weer aan de slag te gaan? Neem contact met ons op, en samen zoeken we naar de juiste 
plek voor jou! 
 
Criteria Geldig VCA is een pré (of bereid deze te halen) 
Werk- en denkniveau Motivatie is het belangrijkst 
 
 

 
 

Competenties Goed zorgdragen voor 
materialen en middelen 

Werken conform 
veiligheidsvoorschriften 

  

Discipline tonen Instructie opvolgen Een positieve kijk houden 
 
 

 
 

Functie affiniteiten Met collega's werken Zorgvuldig Sociaal/helpend 
      

 
 

 
 

Overige competenties Flexibele houding 
Overige functie affiniteiten In overleg kan gekeken worden naar doorgroeimogelijkheden 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 20 - 40 uur  
Type overeenkomst Contract voor bepaalde tijd 
Werkdagen en werktijden   Ma    Di    Wo    Do    Vr    Za    Zo     van: 07:00 tot: 16:00 
Proefplaatsing Geen vereiste  

Vervoer 
Rijbewijs / eigen vervoer Wens, geen eis   
Reiskostenvergoeding  €0,19 per km. 
Bereikbaarheid OV  Locaties zijn over het algemeen goed bereikbaar met OV.  

Eventueel regelen we een fiets voor je. 

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.  

 


