
Vacature   
 
 
 

Vacaturegegevens 

Werkgever Sloopbedrijf 
Vacaturetitel Sloper 
Begeleiding Wekelijks bezoek op locatie door coördinator GEJA 
Aantal arbeidsplaatsen 3 
Locatie Moerwijk, Den Haag  
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 een sloopproject in Den Haag dat zo’n 4 maanden duurt, zijn we op zoek naar een gemotiveerde sloper. Je werkt 
in een klein team met persoonlijke aandacht. Samen gaan jullie een school kaal strippen. Bij een succesvolle 
samenwerking zijn er mogelijkheden op meer werk in de regio! 
 
Organisatiesector Techniek en Productie Begeleiding Direct leidinggevende 
Omvang organisatie 1-10 medewerkers Aansturing Leidinggevende 
Omvang afdeling 2-5 medewerkers Organisatiewebsite   

Functieomschrijving 

Het werk bestaat met name uit handsloopwerk. Je krijgt een voorhamer en een koevoet; samen met collega’s gaan 
jullie de school door om deze te strippen. Belangrijk is dat je gemotiveerd bent en fysiek in orde. Je bent een 
aanpakker! Je werkt met vakmannen die jou de kneepjes van het vak kunnen leren. 
 
Criteria Geldig VCA certificaat (of bereid deze te halen) 
Werk- en denkniveau Geen eisen. Affiniteit met de bouw is een pré. Nederlands of Engels sprekend. 
 
 

 
 

Competenties Goed zorgdragen voor 
materialen en middelen 

Instructie opvolgen Werken conform 
veiligheidsvoorschriften 

Discipline tonen Aanpassen aan veranderde 
omstandigheden 

  

 
 

 
 

Functie affiniteiten Duidelijk afgeronde 
klussen/taken 

Harde geluiden   

Buiten en binnen Sociaal/helpend   
 
 

 
 

Overige competenties Inzet en mentaliteit zijn het belangrijkst. Je komt op tijd en wilt graag werken. 
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    Za    Zo     van: 07:00 tot: 16:00 
In overleg. Geen vereiste. 

Vervoer 
Rijbewijs / eigen vervoer Niet benodigd   
Reiskostenvergoeding  €0,19 per km. 
Bereikbaarheid OV  Goed bereikbaar, evt. krijg je een fiets van ons. 

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.  

 


