
 

  

       

   

                                             

       

  

 
In de vacaturekrant van Werkcentrum Zuid-Limburg vind je nieuwe vacatures, praktische tips en website die je kunnen helpen in 

je zoektocht naar werk.  

 

Heb je al een baan of zijn er andere zaken die we moeten weten? Neem dan contact op met je consulent.  

 

De juiste contactgegevens staan bij elke vacature vermeld. 

 

Over Werkcentrum Zuid-Limburg 

Het centrum is er voor iedereen in Zuid-Limburg met vragen op het gebied van beroeps- en studiekeuzes, scholing, loopbaan, 

mobiliteit en werk. We helpen je graag op weg in alle mogelijkheden die de Zuid-Limburgse arbeidsmarkt biedt. 

 

Ben je werkzoekende? 

Je kunt bij ons terecht met vragen over werkgelegenheid, vacatures, scholing, loopbaan, mobiliteit en andere zaken die met werk 

te maken hebben. Hierbij willen wij jou graag helpen! 

 

Ben je werkende? 

Je kunt bij ons terecht als je informatie wilt over scholingen. Bijvoorbeeld in de vorm van trainingen of workshops. Overweeg je 

om een switch te maken naar een andere sector? Ook dan helpen we je graag! 

 

Ben je werkgever? 

Dan zijn wij er ook voor jou! Bijvoorbeeld als je met je huidige medewerkers een ontwikkeltraject voor de toekomst wil aangaan, 

nieuwe medewerkers wil laten instromen of medewerkers moet ontslaan. 

 

Bereikbaarheid  

Loop zonder afspraak bij ons binnen op de Avenue Céramique 50, (Centre Céramique) te Maastricht. We zijn vier 

dagen in de week geopend, van dinsdag tot en met vrijdag van 09.00-17.00 uur.  

Neem vandaag nog contact met ons op per mail of telefoon!   

 

info@werkcentrum-zuidlimburg.nl  085 – 06 03 213 

  

mailto:info@werkcentrum-zuidlimburg.nl


 
 

 

Vacatures in Zuid-Limburg 
 

 

Huishoudelijke hulp 
 

Wil jij graag aan de slag als huishoudelijke hulp? Wij hebben diverse mogelijkheden bij Envida, Sevagram, Ambulante 

Thuiszorg, Tzorg en Zuyderland. 

 

Functieomschrijving 

Als hulp in het huishouden heb je een zeer gevarieerde baan. Je zorgt voor een schoon en veilig huis en ondersteunt 

daarmee in de huishouding. Het is daarnaast ook belangrijk dat je oog en oor hebt voor wat er verder speelt bij de 

cliënt, mensen hebben behoefte aan persoonlijke aandacht en je bent in staat om eventuele bijzonderheden te 

signaleren richting kantoor waar het verder kan worden opgepakt. De huishoudelijke taken die jij oppakt verschillen 

per cliënt. Denk bijvoorbeeld aan: 

- het schoonmaken van de keuken;  

- stofzuigen; 

- afstoffen; 

- strijken; 

- het schoonmaken van het toilet en de badkamer; 

- boodschappen doen voor de cliënt. 

 

Vragen 

Om hulp in het huishouden te worden is geen vooropleiding nodig. Wat is wel belangrijk? Om als hulp in het 

huishouden van start te gaan is het belangrijk dat je sociaal bent en graag met mensen omgaat. Uiteraard is het ook 

van belang dat je bekend bent met huishoudelijke taken en het je leuk lijkt om dit ook bij andere mensen thuis te 

doen. 

 

Bieden 

Als hulp in het huishouden wordt het aantal uren in overleg met jou vastgesteld. Dit regel je in samenspraak met je 

collega’s op kantoor en de cliënten. Voor hen staat voorop dat jij de juiste balans ervaart tussen werk en privé. Je 

wordt ingeschaald conform de CAO VVT, waarbij je verlof opbouwt en jaarlijks in de maand mei 8% vakantiegeld 

ontvangt. Samen met jou kijken wij naar de mogelijkheden bij een van de zorgaanbieders. 

 

Werktijden 

In overleg wordt bepaald voor hoeveel uur en op welke dagen je ingepland wordt om te werken. 

Duur van de opdracht: Lange duur. 

Werklocatie: Maastricht en Heuvelland. 

 

Deze vacature is in beheer bij Tim Ruyters, te bereiken via 06-21884163 of via Tim.Ruyters@podium24.nl en Laura 

Bus, te bereiken via 0627850656 of via Laura.Bus@podium24.nl. 

 

 



 

Schoonmaakmedewerker Balanz 
 

Balanz Facilitair is een unieke sociale werkgever die al heel lang actief is in de schoonmaak- en facilitaire 

dienstverlening. Balanz vindt het belangrijk dat iedereen zich bij hun thuis voelt. Iedereen krijgt bij Balanz een kans. 

Want ze geloven dat de wereld beter is als iedereen meedoet. 

 

Functieomschrijving 

Als schoonmaakmedewerker bij Balanz Facilitair werk je in een organisatie waarbij aandacht voor jou en je collega's, 

een leuke werksfeer en teamspirit centraal staan. Ze bieden jou een afwisselende functie met veel verschillende 

taken. 

 

Vragen 

Als schoonmaakmedewerker bij Balanz voer je de werkzaamheden uit volgens een vastliggend 

programma. Tot jouw takenpakket behoren taken zoals stofwissen, moppen, schoonmaken van 

wanden, glas, sanitair, stofzuigen en het reinigen van meubilair. 

Je werkt samen met collega’s of je bent ook in staat om ook zelfstandig te werken. Daarbij ben je het aanspreekpunt 

tijdens de werkzaamheden van medewerkers, gasten en bezoekers van de organisatie waar je te werk wordt gesteld. 

Deze mensen sta je netjes te woord. 

 

Motivatie en enthousiasme zijn het belangrijkste. Een fiets om op het werk te komen is al voldoende en jij kunt een 

Verklaring Omtrent Gedrag VOG) krijgen. 

 

Voor deze vacature vragen wij specifiek kandidaten met een uitkering in het kader van de Participatiewet (voorheen 

bijstandsuitkering) om te reageren. Ook kandidaten die geregistreerd staat in het doelgroepregister (DGR) worden 

van harte uitgenodigd om te solliciteren. 

 

Bieden 

Een leuke baan bij een goede werkgever met marktconforme arbeidsvoorwaarden. Er wordt samen met jou gekeken 

naar jouw beschikbaarheid en het aantal uren dat je wilt werken. 

Werktijden: Je werkt van maandag t/m vrijdag. 

Duur van de opdracht: Langere tijd. 

Werklocatie: Maastricht. 

 

Interesse of wil je meer weten? Neem dan contact op met Hellen Castermans via hellen.castermans@podium24.nl of 

via 06-19677152. 

   



 
 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

Medewerker logistiek – Kerkrade  

 
Wat zoeken we?  
De organisatie EMMA is op zoek naar een medewerker logistiek. Je zorgt voor het laden en lossen van 
vrachtauto’s voor zowel grondstoffen als schachten en schoenen. Het inruimen, uitpakken en controleren van 
grondstoffen in diverse magazijnen  
 
Het zowel fysiek als administratief verwerken van goederenverplaatsing in het ERP-systeem. De bevoorrading 
van fabriek ten behoeve van productie. Het controleren van inkomende/ uitgaande fysieke en/of 
administratieve voorraden en het uitzoeken van voorraad verschillen. Inpakken en versturen van schoenen/ 
goederen zowel fysiek als administratief. Tussentijds uitvoeren van voorraadopnamen. Alle overig bijkomende 
werkzaamheden in het magazijn.  

  
Wat hebben we jou te bieden?  
Je start middels een participatietraject van 3 maanden met behoud van uitkering, met een intentie tot een verlenging 
met een arbeidscontract van minimaal 1 maand tot 2 maanden. Tijdens deze periode is er begeleiding door een 
interne jobcoach en zal er gewerkt worden aan werknemersvaardigheden en duurzaam inzetbaarheid.  

  
Wat heb je nodig?  
Goede sociale vaardigheden, motivatie en zelfstandigheid, betrouwbaar zijn, aan de afspraken houden en een 
goed werktempo.   

  
Hoe kom je aan deze baan?  
Spreekt deze vacaturen je aan en voldoe je helemaal aan het profiel? Stuur dan een mailtje naar: 
lars.wolfswinkel@wspparkstad.nl   

  



 

Magazijnmedewerker 

 

Wat zoeken we?  
Als magazijnmedewerker bij DHL in Holtum ga jij er samen met jouw collega’s voor zorgen dat alle orders 
verzameld worden met behulp van een EPT/ OPT of reachtruck. Ben jij op korte termijn beschikbaar én wil je in 
het weekend graag vrij zijn? Lees dan snel verder hoe jouw dag als magazijnmedewerker eruit ziet bij DHL in 
Holtum! 
 
Jouw werkdag start tussen 07:00 en 09:00 uur 's ochtends. Je zorgt ervoor dat je minimaal 10 minuten voor 
starttijd aanwezig bent op de werkvloer. Aan het begin van jouw dienst is er altijd een ochtendmeeting samen 
met jouw collega’s en teamleader om samen de dag op te starten. Denk hierbij aan zieken, systeemproblemen, 
drukke of juist rustige momenten. Wanneer alles voor iedereen duidelijk is gaat iedereen aan de slag op 
zijn/haar aangewezen job voor de dag. Met behulp van een EPT/OPT ga je de gevraagde orders verzamelen. 
Wanneer je order compleet is ga je deze afgeven bij de orderpackers zodat alle orders klaar gemaakt kunnen 
worden voor verzending. Door goed samen te werken met jouw collega’s zorgen jullie er samen voor dat het 
werk tijdig klaar is zodat iedereen op tijd kan genieten van een welverdiende vrije avond. 
 
Nog geen certificaat in jouw bezit? Geen probleem! Deze zijn ook intern te behalen. 
Waar ga je werken? 
 
Er zijn verschillende klanten bij DHL in Holtum waar je te werk gesteld kan worden. Holtum is een dorpje in de 
gemeente Sittard - Geleen (Limburg). Deze locatie is niet gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer, 
dus het is belangrijk dat je in het bezit bent van eigen vervoer.  Deze locatie is gemakkelijk bereikbaar via de 
omgeving van Sittard, Echt, Roermond en Born. Ben je niet in het bezit van eigen vervoer maar heb je 
misschien kennissen die werkzaam zijn bij DHL? Of zoek je samen met iemand werk die wel vervoer heeft? 
Dan is ook dit mogelijk. Je gaat op contract via Olympia werken bij DHL. 
 
Deutsche Post DHL is de grootste logistieke dienstverlener ter wereld. DHL biedt haar klanten 
maatoplossingen en diensten voor het beheer en het vervoer van gegevens, goederen en brieven. Het team is 
een gevarieerd team van werknemers die via Olympia werken maar ook die via DHL werkzaam zijn. 
 

Wie ben je? 
Onderstaande punten zijn de minimale criteria voor deze functie: 

 Je bent fulltime beschikbaar. 

 Je bent in het bezit van eigen vervoer, of in de mogelijkheid om met iemand mee te rijden; 
 I.v.m. veiligheidsredenen beheers je over de Nederlandse, of Engelse taal; 

 Je hebt bij voorkeur ervaring met de EPT/OPT/ reachtruck, maar dit is niet noodzakelijk.  
 

Wat mag je verwachten? 

 Je ontvangt €11,15 bruto per uur. 

 Je bouwt 10% vakantie uren op over jouw gewerkte uren; 
 Je bouwt 8,33% vakantiegeld op over jouw gewerkte uren; 

 Je krijgt maximaal €7,12 reiskostenvergoeding per dag, bij een enkele reis van min. 20 kilometer; 

  

Hoe kom je aan deze baan?  
Spreekt deze vacaturen je aan en voldoe je helemaal aan het profiel? Stuur dan een mailtje naar: 
hanan.chihi@sittard-geleen.nl 

  



 

 

Open dag VISTA college 6 november 2022 

Op 6 november 2022 organiseert VISTA college weer een Open dag. 

Wil je jouw talenten, ervaring en expertise inzetten voor een nieuwe richting, branche of 

beroep? Wil jij meer weten over werken in de zorg, in het onderwijs of help je graag mee bij 

het verduurzamen van onze regio? Maak kennis met de #leerdoor mogelijkheden tijdens onze 

Open dag.  

Kom in contact 

Tijdens de Open dag zijn verschillende bedrijven en organisaties aanwezig en ga je in gesprek 

met mensen die meer kunnen vertellen over het werken in een voor jou nieuwe branche of 

richting. Stel je vragen aan de #leerdoor experts op het gebied van loopbaanbegeleiding. Of kijk 

welke praktische opleiding jou kan helpen om een overstap te maken. 

Je vindt natuurlijk ook informatie over onze praktische opleidingen en trainingen die je kunt 

volgen om je verder te ontwikkelen in je huidige baan. Of misschien wil je VISTA college zelf 

wel beter leren kennen omdat je het leuk vindt om bij ons te werken! 

Zoek de juiste locatie voor jou 

Je bent van harte welkom op onze Open dag! Meerdere locaties zijn open. Kijk hier welke 

locatie jij wilt bezoeken en meld je aan: Vistacollege.nl/leerdoor 

 

  



 

Pakketbezorger – Born  

 
Wat zoeken we?  
Koninklijke PostNL zoekt een pakketbezorger. Je zal pakketten bezorgen in een bestelbus van PostNL, die 
wordt volgeladen in het sorteercentrum (op wisselende begintijden). Bij een dienst van 8 uur zorg je ervoor 
dat ongeveer 140 tot 200 pakketten bij de goede voordeur worden afgeleverd. Bij een dienst van 5 uur zijn dat 
ongeveer 85 tot 125 pakketten. In de begintijd krijg je hulp deze doelstellingen te bereiken. Bij drukte en 
onverwachte tegenslagen weet je zo je hoofd koel te houden. Je bent een doorzetter die het juist leuk vindt 
dat geen dag hetzelfde is.  

  
Wat hebben we jou te bieden?  
Een contract voor 7 maanden dat daarna verlengd kan worden. 5 weken vakantie bij een fulltimebaan. Boven 
op je loon wordt extra 8% besteed aan vakantiegeld, pensioen (vanaf je 21ste) en een reisvergoeding. 
Mochten er overuren zijn gemaakt worden deze betaald of spaart deze op voor extra vrije dagen. Beschikking 
tot allerlei interessante onlinetrainingen die gevolgd kunnen worden. Als je lid wordt van onze  
Personeelsvereniging kun je korting krijgen op (zorg)verzekeringen, vakanties, uitjes en leuke producten.  

  
Wat heb je nodig?  
Een goede conditie en sterke spieren om alle lichte en zware pakketten te bezorgen. Een goed humeur, een 
koel hoofd, het hebben van een goede motivatie, initiatief nemend, zelfstandig en betrouwbaar zijn en 
daarnaast help je graag collega’s als het nodig is. Gevraag is een geldig rijbewijs B en minimaal 1 jaar 
rijervaring.  

  

Hoe kom je aan deze baan?  
Spreekt deze vacaturen je aan en voldoe je helemaal aan het profiel? Stuur dan een mailtje naar: 
lars.wolfswinkel@wspparkstad.nl   

  

    

  



 

Werken over de grens: Lastechnische medewerker 
 

Het bedrijf is van oorsprong Duits en al meer dan 15 jaar actief op de Nederlandse markt met meer dan 50 000 

artikelen voor in de werkplaats. 

 

Functieomschrijving 

Jij verzorgt demonstraties en onderhoud van onze lasapparaten bij klanten, vooral in Nederland. Je bezoekt klanten 

in de automobiel- en industriesector. 

Je taken: 

• Laswerken uitvoeren volgens een proces: Autogeenlassen 

• Laswerken uitvoeren volgens een proces: Metaal Inert Gas (MIG) 

• Laswerken uitvoeren volgens een proces: Metaal Actief Gas (MAG) 

• De opvolggegevens van interventies registreren en de informatie doorgeven aan de betrokken dienst 

• Laswerken uitvoeren volgens een proces: Laserlassen 

• De materialen en de laswijzen bepalen op basis van instructies, technische documenten, plannen, ... 

• Laswerken uitvoeren volgens een proces: Tungsten Inert Gas (TIG) 

• Preventief of correctief basisonderhoud van machines of uitrustingen uitvoeren 

• Wijzigingen voorstellen en mee de werkwijze voor het lassen bepalen 

• Laswerken uitvoeren volgens een proces: Plasma, microplasma 

 

Vragen 

Je hebt een basiskennis van Halfautomaat MIG/MAG, TIG en Elektroden-lassen en je kan overweg met Plasma en 

Autogeen. Commerciële ingesteldheid is een pluspunt. 

 

Je bent leergierig, gedreven, behulpzaam, sociaal, vlot in omgang en uiteraard in het bezit van rijbewijs B. 

 

Bieden 

Er zal in een interne opleiding voorzien worden. Je vertrekt rechtstreeks naar de plaats van afspraak. Je doet de 

verplaatsingen met een lasbus, een bestelwagen die door ons ter beschikking gesteld wordt tijdens je werkuren. 

 

Werktijden 

Je werkt van maandag tot en met vrijdag, voornamelijk tijdens de kantooruren. Een specifiek uurrooster is moeilijk te 

bepalen, aangezien de uren afhankelijk zijn van de plaats van de afspraak. 

 

Duur van de opdracht 

Je start met een voltijds contract van bepaalde duur met na een positieve evaluatie de mogelijkheid tot een vast 

contract. 

Werklocatie: Maastricht. 

 

Deze vacature is in beheer bij Boy Ramakers, te contacteren via boy.ramakers@podium24.nl of via 06-11 74 34 19. 

   



 

Combineer werken en leren met het BBL-traject bij de Penitentiaire Inrichting Sittard 

 
Heb je een vmbo-diploma of een diploma entreeopleiding en op zoek naar een BBL-traject van 18 maanden waar leren en 
werken perfect gecombineerd worden? Ligt jouw hart bij de beveiliging en wil je kans krijgen op een vaste baan? Reageer 
dan! In samenwerking met het VISTA-college bieden wij de mbo2-opleiding Beveiliger (BBL) aan.  

 

De Penitentiaire Inrichting (PI) Sittard biedt plaats aan 321 gedetineerden. De PI Sittard bestaat uit één locatie met huis-van-
bewaring afdelingen, gevangenis afdelingen, een afdeling extra zorgvoorziening (EZV) en een ISD-afdeling. Binnen PI Sittard zijn 
ongeveer 325 medewerkers werkzaam. 

 

Dit ga je doen 

 Je volgt een BBL-traject. Dat betekent dat je vier dagen per week (36 uur) werkt en één dag naar school gaat; 

 Je wordt begeleid door enthousiaste mentoren die jou alles leren wat je moet weten en je inwerken op diverse posten. 
Je collega’s staan altijd klaar om je te helpen en om vragen te beantwoorden en al snel krijg je meer 
verantwoordelijkheid; 

 Heel belangrijk: je doet kennis op over instructies om veilig te werken en je zet die kennis in bij je dagelijkse werk. 
Gaandeweg ontwikkel je vaardigheden hoe om te gaan met allerlei verschillende situaties. In alles wat je doet, staat 
veiligheid voorop. 

 

Jouw taken zijn voornamelijk toezichthoudende taken:  

 Toegangscontrole bij de ingang van de Penitentiaire Inrichting; 

 Toezicht houden bij ambtelijk- en familiebezoek voor gedetineerden; 

 Toezicht houden op gedetineerdenbewegingen binnen het gevangeniscomplex; 

 Toezicht houden bij bouw- en onderhoudswerkzaamheden door externe bedrijven. 

 

Wat breng je mee? 

Als beveiliger ben je uiteraard van onbesproken gedrag.  Je hebt een dienstverlenende instelling, bent integer en representatief. 

Je kunt mondeling en schriftelijk correct een verslag uitbrengen. Je kunt, ook als er langere tijd niets gebeurt, toch oplettend 

blijven. Nog iets om rekening mee te houden: bij de verschillende posten moet je lang kunnen lopen of staan. Je snapt dat hoe jij 

reageert, van invloed is op hoe mensen op jou reageren. Je kunt luisteren naar wat de ander zegt, schiet niet in de verdediging 

en probeert objectief naar je eigen prestaties en gedrag te kijken. Als er ruimte voor verbetering is, doe je er ook wat mee. Je 

kunt in stressvolle momenten rust bewaren. 

 

 Je hebt een vmbo-diploma, een diploma of overgangsbewijs van Havo 3 naar Havo 4, een mbo-niveau 1 opleiding of 
een diploma entreeopleiding; 

 Je bent fit en kunt voldoen aan onze Fysieke vaardigheidstoets (FVT) en hebt geen bezwaar tegen weekend- en 
onregelmatige diensten.  

 
Wat wij bieden:  
Een leer-arbeidsovereenkomst van 18 maanden met een bruto-maandloon van € 1.875,38 bij een gemiddelde werkweek van 36 
uur.  
 
Naast het salaris kun je rekenen op een Individueel Keuzebudget (IKB, 16,37%) reiskostenvergoeding of een mobiliteitskaart 
voor openbaar vervoer tijdens dienstreizen. 
 
Bij het behalen van het diploma MBO2 Beveiliging én goed functioneren, uitzicht op een mogelijk dienstverband. 
 
Bij interesse neem contact op met: 
 
 Jos Remmel VISTA college 
j.remmel@vistacollege.nl 
 
Ida Giesen-Jetten 
i.giesenjetten@dji.minjus.nl 

 

https://www.dji.nl/werken-bij-dji/fysieke-vaardigheidstoets
https://www.p-direkt.nl/informatie-rijkspersoneel-2020/financien/salaris/individueel-keuzebudget-ikb/ikb-budget
mailto:j.remmel@vistacollege.nl
mailto:i.giesenjetten@dji.minjus.nl


 

 
 

  



 

 
  



 

Algemeen medewerker groenvoorziening – Maastricht 

Wat zoeken we? 
Wij zoeken medewerkers voor organisaties die de aanleg en het onderhoud verzorgen van groen in 
openbare ruimtes binnen gemeentes, zorginstellingen, recreatieparken of rondom bedrijfspanden. 
Naast groen aanleg en onderhoud wordt ook gewerkt aan de ontwikkeling, realisatie en het beheer van 
sportvelden voor buitenaccommodaties. Maar ook houden ze zich bezig met advisering en ontwerp. 
 
Tot jouw taken behoren alle voorkomende groenwerkzaamheden zoals schoffelen, snoeien, onkruid 
verwijderen en beplanten. Je werkt samen met een klein team onder leiding van een voorman. 
 

Wat hebben we jou te bieden? 
Er werken mensen met uiteenlopende achtergronden, vaardigheden en talenten. Door de persoonlijke 
aandacht wordt ervoor gezorgd dat alle medewerkers de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen en bij te 
dragen. Er zijn mogelijkheden voor werken en leren, met een MBO1 of MBO2-opleiding, maar ook zonder 
een opleiding erbij te doen.  

 
Wat heb je nodig? 
Jij bent gemotiveerd om in het groen te werken en hebt daar affiniteit mee. Je werkt graag in de 
buitenlucht en je houdt ervan om de handen uit de mouwen te steken. Je hebt een goede lichamelijke 
conditie. Verder beheers je de Nederlandse taal voldoende en kun je een Verklaring Omtrent Gedrag 
(VOG) overleggen.  
 

Op verzoek van de klant is Podium24, in eerste instantie, op zoek naar kandidaten die een Participatiewet 
uitkering ontvangen. 

 
Hoe kom je aan deze baan? 
Stuur je cv naar hellen.castermans@podium24.nl en vermeld de vacaturenaam erbij. 
En/of bel met 06 - 19 67 71 52. 
 

 

  

mailto:hellen.castermans@podium24.nl


 

Horecamedewerker – Fulltime / Parttime – Maastricht en Heuvelland   

Wat zoeken we? 
We zijn momenteel op zoek naar gemotiveerde horecamedewerkers voor diverse restaurants, hotels en 
lunchrooms/brasserieën in de regio. Denk aan: 
- Keukenhulp 
- Afwasser 
- Bediening/barmedewerker 
- Zelfstandig werkend kok 
- Horecamedewerker 
-  Algemeen medewerker 
 

Wat hebben we jou te bieden? 
Een leuke baan bij een goede werkgever met marktconforme arbeidsvoorwaarden. Er wordt samen met 
jou gekeken naar jouw beschikbaarheid en het aantal uren dat je wilt werken en bij welke opdrachtgever 
dit het beste past. Er zijn zowel parttime als fulltime mogelijkheden.  

 

Wat heb je nodig? 
Belangrijk is beschikbaarheid in de weekenden, op zaterdagen en/of zondagen, vakanties en feestdagen 

(afhankelijk van opdrachtgever). Wil je in een restaurant of hotel werken, dan is het uiteraard ook 

belangrijk dat je beschikbaar bent in de avonduren.   

Hoe kom je aan deze baan? 
Stuur je cv naar leisure@podium24.nl en vermeld de vacaturenaam erbij. 
En/of bel met 06 – 46 02 28 56. 
  

mailto:chiara.goossens@podium24.nl


 

 

Medewerker bediening Van Der Valk – parttime/fulltime – Maastricht  

Wat zoeken we?  
Ben jij diegene met een grote passie voor gastvrijheid en die het leuk vindt om onze gasten op perfecte 
wijze te verzorgen? Samen met je collega’s bied je onze gasten een fantastische ervaring in het restaurant 
of de brasserie. Van passend wijnadvies tot het uitserveren van echte Valk klassiekers. Geen dag is 
hetzelfde! 
 

Wat hebben we jou te bieden? 
• Een passend (bij je leeftijd en ervaring) salaris conform Horeca CAO; 
• Een werkplek in een mooi familiebedrijf waar ruimte is voor jouw persoonlijke  
             ontwikkeling; 
• Flexibel rooster en werktijden; 
• 25 vakantiedagen als je fulltime werkt; 
• Voor € 65,- overnachten bij alle Valk Exclusief hotels; 
• Gratis sporten en zwemmen in het hotel; 
• Regelmatig een gezellige borrel in het hotel; 
• Mooi meegenomen extra's: korting op je zorgverzekering en andere aangesloten bedrijven zoals 

Swissense, GaiaZoo en nog meer. 
 

Wat heb je nodig? 
• Je hebt een positieve en vriendelijke uitstraling; 
• Je voelt je verantwoordelijk en kunt goed zelfstandig werken; 
• Je laat graag je handjes wapperen; 
• In het weekend en met feestdagen werken is voor jou geen probleem; 
• Een opleiding of werkervaring in de branche is een pré. 
  

Hoe kom je aan deze baan? 
Stuur je cv naar leisure@podium24.nl en vermeld de vacaturenaam erbij. 
En/of bel met 06 – 46 02 28 56. 
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Medewerker huishoudelijke dienst - Van Der Valk – parttime/fulltime – 

Maastricht  

 
Wat zoeken we?  
Voor Hotel Van der Valk Maastricht zijn wij op zoek naar zowel parttime als fulltime medewerkers voor de 
Housekeeping. Werk je al een tijd in de Housekeeping en ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Dan zoeken 
we jou! 
 

Wat hebben we jou te bieden? 
Wij zijn op zoek naar een energieke persoonlijkheid die houdt van schoonmaken. Je houdt van fysiek werk 
en vindt het niet erg om je handen uit de mouwen te steken. Je haalt er plezier uit om snel te werken en te 
zoeken naar efficiëntie. Daarbij vind je het niet erg om in weekenden en met feestdagen te werken. Je 
beheerst in ieder geval de Engelse taal uitstekend. En heb je al ervaring in de schoonmaakbranche of in een 
hotel? Dan is dat een pré! 
 

Wat heb je nodig? 
• Leuke collega’s 
• Salaris conform de cao-schoonmaak- en glazenwassersbedrijf 
  

Hoe kom je aan deze baan? 
Stuur je cv naar leisure@podium24.nl en vermeld de vacaturenaam erbij. 
En/of bel met 06 – 46 02 28 56. 
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Wij zoeken een Backoffice Medewerker (m/v – 20 tot 40 uur)! 

Omdat wij lekker door blijven groeien zijn we dringend op zoek naar een extra Backoffice Medewerk(st)er die een 

aanwinst is voor ons gezellige team! 

Wat ga je bij ons doen? 

Als Medewerker Backoffice ben je de ondersteuning van/voor ons salesteam in vestiging Echt en aanspreekpunt 

voor vele ondersteunende werkzaamheden binnen ons dynamische bedrijf. Jouw collega’s weten dat je er bent, 

want dan loopt alles simpelweg op rolletjes. We werken nauw met elkaar samen en de sfeer is informeel en 

collegiaal. Je wordt als ondersteuner verantwoordelijk voor facilitaire en licht administratief werk. Je haalt 

voldoening uit het feit dat alles op rolletjes loopt en daarmee jouw collega’s faciliteert. Daarnaast bewaak je onze 

kwaliteit. De functie is lekker veelzijdig. 

Wat breng je voor ons mee? 

 Een afgeronde VMBO opleiding of hoger en relevante werkervaring 

 Je hebt affiniteit met IT en kunt goed overweg met Microsoft 365 

 Jouw Nederlands is goed in woord en geschrift 

 Je weet van aanpakken, houdt van een open werksfeer en bent de stille kracht op de achtergrond 

Waarom je bij ons moet zijn? 

De organisatie gaat als een speer! Er wordt bij ons hard gewerkt, maar ook keihard gelachen. Geen dag is hetzelfde 

en we doen vaak leuke dingen met elkaar en onze klanten, maar uiteraard is dat geheel vrijblijvend. We lunchen elke 

dag met z’n allen in de kantine waar we aanschuiven aan een gedekte tafel. Bij indiensttreding krijg je een laptop, 

een telefoon, een prettig salaris en mooie voorwaarden. Daarom dus.  

Werkzaamheden voor ondersteunde kracht: 

 Lunch verzorgen 

 Boodschappen doen (online) 

 Brood bestellen en halen (bakker in de buurt) 

 Afwas verzorgen 

 Eenvoudige administratieve taken: 

o Bijhouden verlopen offertes 

o Bijhouden intake cijfers en omzet cijfers (documenten zijn gemaakt, moeten alleen een paar keer 

per week worden ingevuld met de laatste stand van zaken). 

o Bijhouden verkoopkansen 

o Bijhouden rapportages  

 Regelen van evenementen / studiereizen 

 

Hoe kom je aan deze baan?  
Spreekt deze vacaturen je aan en voldoe je helemaal aan het profiel? Stuur dan een mailtje naar: 
hanan.chihi@sittard-geleen.nl 
 

  



 

Zelfstandig werkend kok Van Der Valk – fulltime – Maastricht  

 

Wat zoeken we?  
Voor Hotel Van der Valk Maastricht zijn wij op zoek naar een fulltime zelfstandig werkend kok. Werken in 
de keuken bij Hotel van der Valk betekent oprecht met je vak bezig zijn, ruimte voor creatieve ideeën, 
serieuze doorgroeimogelijkheden en heel veel leuke collega’s! 
 
Van garnalencocktail en schnitzel tot oesters en Black Angus ribeye. Als zelfstandig werkend kok bij Hotel 
Van der Valk bereid je zowel valkklassiekers als luxe gerechten. Je gaat gerechten bereiden aan de warme 
kant. Hierbij zorg je voor een perfecte bereiding en mooie afwerking. 
 

Wat hebben we jou te bieden? 
• Een passend (bij je leeftijd en ervaring) salaris conform Horeca CAO; 
• Een werkplek in een jonge en dynamische organisatie; 
• Flexibel rooster en werktijden; 
• Mogelijkheid om interne vakopleidingen te volgen en door te groeien; 
• De mogelijkheid om veel te leren; 
• 25 vakantiedagen als je fulltime werkt; 
• Voor € 65,- overnachten bij alle Valk Exclusief hotels; 
• Gratis sporten en zwemmen in het hotel; 
• Regelmatig een gezellige borrel in het hotel'; 
• Gratis parkeren; 
• Mooi meegenomen extra's: korting op je zorgverzekering en andere aangesloten bedrijven zoals 

Swissense, GaiaZoo en nog meer. 
 

Wat heb je nodig? 
• Je wordt enthousiast van alles dat met eten te maken heeft; 
• Je hebt oog voor detail en een neus voor het bedenken van nieuwe smaakvolle  

creaties; 
• Je bent iemand die niet bang is om de handjes te laten wapperen; 
• Je bent fysiek fit en kunt tijdens drukke piekmomenten de rust bewaren; 
• Je hebt teamgevoel, ook in de weekenden en op feestdagen leg je samen met je collega’s de gasten 

in de watten; 
• Je hebt een afgeronde opleiding Zelfstandig werkend kok niveau 3 of een soortgelijke opleiding; 

minimaal twee jaar ervaring is een pré. 
  

Hoe kom je aan deze baan? 
Stuur je cv naar leisure@podium24.nl en vermeld de vacaturenaam erbij. 
En/of bel met 06 – 46 02 28 56. 
 
 

  

mailto:chiara.goossens@podium24.nl


 

Medewerk(st)er Bediening SOFA – fulltime/parttime – Maastricht  

Wat zoeken we? 
SOFA is een Brasserie-Bar-Restaurant met in de zomer een groot terras. SOFA staat voor hospitality in een 
sfeervolle, trendy ambiance met gemoedelijke setting. Gelegen naast het kasteel in een prachtig 
natuurgebied, bij de jachthaven aan de uiterwaarden van de Maas. 
 

Wat hebben we jou te bieden? 
Een leuke baan bij een goede werkgever met marktconforme arbeidsvoorwaarden. Er wordt samen met 
jou gekeken naar jouw beschikbaarheid en het aantal uren dat je wilt werken. 
 

Wat heb je nodig? 
Wij zoeken versterking voor ons SOFA team bediening! 
Ben jij: creatief, assertief, positief ingesteld, goed in de omgang met mensen, geduldig, hardwerkend en 
hou je van eten & drinken? Dan zijn wij naar jou op zoek en willen wij je graag ontmoeten! 
 

Hoe kom je aan deze baan? 
Stuur je cv naar leisure@podium24.nl en vermeld de vacaturenaam erbij. 
En/of bel met 06 – 46 02 28 56. 
 

Medewerker Thermae2000 – 24 – 26 uur p/w – Valkenburg 

Wat zoeken we? 
Voor Thermae 2000 zijn wij op zoek naar horecamedewerkers die ingezet kunnen worden in de wellness. 
Het complex beschikt over meerdere horeca-outlets, zowel binnen als buiten.  
 

Wat hebben we jou te bieden? 
Gezellige collega's en een leuke baan (met doorgroeimogelijkheden) bij een gerenommeerd wellness-
center voor langere tijd. 
 

Wat heb je nodig? 
Jij bent klantvriendelijk, gemotiveerd en je steekt graag de handen uit de mouwen. Je bent betrouwbaar, 
komt je afspraken na en je bent collegiaal. Daarnaast ben je flexibel inzetbaar overdag, in de avond en in 
het weekend. 
 

Hoe kom je aan deze baan? 
Stuur je cv naar maron.strijkers@podium24.nl en vermeld de vacaturenaam erbij. 
En/of bel met 06 – 29 56 14 23.  
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Verkoopmedewerker Gembira – Fulltime of parttime – Maastricht  

Wat zoeken we? 
Wij zijn op zoek naar een leuke enthousiaste verkoopster die het team wilt versterken. Je werkt samen met 
een jong team, wat elkaar goed aanvult. Heb je vragen of kom je er even niet uit? Dan staat er altijd wel 
iemand klaar om je te helpen. 
 
Als verkoopmedewerkster ben je het gezicht van onze winkel en verwelkom je klanten vanaf het moment 
dat zij de winkel binnen stappen. Samen met je collega’s zorg je ervoor voor dat onze klanten een 
fantastische experience krijgen! 

 

Wat hebben we jou te bieden? 
• Bonusregeling 
• Vakantiegeld 
• Een fijne werkplek 
• Een heerlijke Gembira maaltijd 
 

Wat heb je nodig? 
Je verricht kassawerkzaamheden, verwerkt de binnengekomen bestellingen, adviseer je de klanten van een 
mooie rijsttafel en je zorgt ervoor dat onze winkel er top uitziet. Dus ook wanneer het druk is in de winkel 
weet jij het overzicht te bewaren en zorg jij ervoor dat iedere klant gezien is. 
 
• Je bent klantvriendelijk en weet van aanpakken 
• Je wilt graag leren, werkt graag in een klein team met een fijne sfeer 
• Je hebt iets met de Indonesische keuken 
• Je bent fulltime of parttime beschikbaar 
 

Hoe kom je aan deze baan? 
Stuur je cv naar leisure@podium24.nl en vermeld de vacaturenaam erbij. 
En/of bel met 06 – 46 02 28 56. 
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Keukenhulp Gembira – 25 uur p/w – Maastricht  

Wat zoeken we? 
Heb jij passie voor het koken, ben jij goed in voorbereidende werkzaamheden, stressbestendig en sta jij 
garant voor kwaliteit? Solliciteer dan nu! Wij zoeken voor onze keuken een productie kok.  
 
Als productie kok zullen je taken bestaan uit het bereiden van de gerechten. Dit gebeurt in de ochtend, je 
kookt meerdere Indonesische gerechten binnen een bepaalde tijd. Alle gerechten worden iedere dag 
gemaakt, volgens vast recept. Iedereen krijgt een 2 weken cursus. Ervaring met de Indonesische keuken is 
niet vereist, wel is het fijn dat je iets hebt met de Indonesische keuken en gewend bent om met gas en 
meerdere wokken tegelijk te werken. 
 

Wat hebben we jou te bieden? 
 
Aanvullende vergoedingen: 
• Bonusregeling 
• Overuren uitbetaald 
• Vakantiegeld 
 
Arbeidsvoorwaarden: 
• Bedrijfsfeesten 
• Kerstpakket 
• Personeelskorting 
• Reiskostenvergoeding 
 

Wat heb je nodig? 
- Je bent een snel en vlot persoon 
- Je bent gewend om met gas te werken 
- Je bent lichamelijk sterk 
- Je kan goed zelfstandig werken 
 

Hoe kom je aan deze baan? 
Stuur je cv naar leisure@podium24.nl en vermeld de vacaturenaam erbij. 
En/of bel met 06 – 46 02 28 56. 
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Medewerker groen - Heerlen 

Wat zoeken we? 

Als Medewerker groen help je mee met het aanleggen, beheren en onderhouden van groenvoorzieningen. 

Dit kunnen open ruimten zijn, parken, tuinen, recreatieterreinen, landschappen. Hou jij van werken in de 

natuur samen met je collega’s? Neem dan contact op! 

Wat hebben we jou te bieden? 

We bieden je werk van maart tot en met oktober. In de wintermaanden word je ingezet bij de 

gladheidsbestrijding. We bieden je een werkweek van 40 uur en je kunt een BBL-opleiding tot hovenier 

volgen. Je verricht alle voorkomende groenwerkzaamheden samen met je collega's en een uitvoerder. 

Wat heb je nodig? 

Je hebt affiniteit met groen. Je zorgt ervoor dat de werkzaamheden in de termen van veiligheid, kwaliteit 

en tijd naar behoren worden uitgevoerd. Je hebt VCA (veiligheidscertificaat) of je hebt de bereidheid dit te 

behalen 

Hoe kom je aan deze baan?  

Stuur je CV met een korte motivatie waarom je deze functie interessant vindt naar: 

Astrid.Decker@wspparkstad.nl en vermeld de vacaturenaam.    

*** 

Horecamedewerker – Kerkrade 

Wat zoeken we? 

Mensen met diverse achtergronden en diversiteit in man of vrouw. We zoeken gemotiveerde 

medewerkers die zich willen ontwikkelen en doorgroeien. Daarnaast zoeken we iemand die we flexibel 

kunnen inzetten, dit zijn dus ook avonden en weekenden. Lijkt jou het ook leuk om te werken in een 

diverse omgeving waarin je kan leren en samenwerken met leuke collega’s? Neem dan contact op! 

Wat hebben we jou te bieden? 

We kunnen een leerwerkstage van 2 maanden (26 u p/w) bieden waarbij je werkervaring opdoet in de 

keuken, spoelkeuken en schoonmaak. We bieden je een goede begeleiding en ondersteuning d.m.v. een 

werkbegeleider. Er wordt rekening gehouden met je werktempo en de reiskosten worden de eerste twee 

maanden vergoed.  

Wat heb je nodig?  

Een goede motivatie en leergierigheid naar het vak. Zin om aan de slag te gaan en een goede band op te 

bouwen met je collega’s. De Nederlandse taal is geen vereiste. 

Hoe kom je aan deze baan? 

Stuur je CV met een korte motivatie waarom je deze functie interessant vindt naar: 

Asiya.Duran@wspparkstad.nl en vermeld de vacaturenaam. 
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Beveiliger (mogelijk incl. opleiding) – Maastricht Aachen Airport 

Wat zoeken we? 

Je bent representatief en klantvriendelijk. Je bent daadkrachtig en beschikt over een hoog 

verantwoordelijkheidsgevoel, je bent flexibel en wisselende diensten zijn geen probleem. 

Wat hebben we jou te bieden? 

Als beveiliger in opleiding zal je een MBO 2 opleiding behalen. De opleiding duurt één jaar waarbij je 1 dag 

p.w. theorieles krijgt. De praktijkervaring zal je opdoen door naast je studie parttime te werken onder 

begeleiding van een ervaren Beveiliger. We bieden je een startsalaris van € 12,61 per uur, een contract 

voor 1 jaar met urengarantie en extra toeslagen voor het werken in de avond, nacht, weekend en op 

feestdagen. Verder krijg je nog een reiskostenvergoeding en een eindejaarsuitkering. 

Wat heb je nodig? 

Je woont maximaal 40 kilometer van Maastricht Aachen Airport vandaan. Je beheerst de Nederlandse en 

Engelse taal goed en je bent minimaal 8 jaar woonachtig (ingeschreven) in Nederland en niet in aanraking 

geweest met justitie (in verband met het verkrijgen van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB).  

Hoe kom je aan deze baan? 
Stuur je CV met een korte motivatie waarom je deze functie interessant vindt naar: 

Remco.Raeven@wspparkstad.nl en vermeld de vacaturenaam. 

  

mailto:Remco.Raeven@wspparkstad.nl


 

Beveiliger en BOA in opleiding – diverse locaties 

Wat zoeken we?  

We zoeken iemand die stressbestendig is en proactief. Verder moet je ook klantvriendelijk en 

representatief overkomen en moet je je comfortabel voelen in het onregelmatig werken. Zowel qua 

werktijden als in locatie.  

Wat hebben we jou te bieden? 

Een afwisselende en verantwoordelijke functie waarbij je jezelf blijft ontwikkelen. Zo houd je bijvoorbeeld 

maandag en dinsdag als beveiliger toezicht op bezoekers en leveranciers bij een zorginstelling. De rest van 

de week bewaak je als BOA samen met je collega’s de lokale orde en veiligheid in een gemeente. Nooit saai 

dus! 

Wat heb je nodig? 

Interesse in de veiligheidsbranche en energie en motivatie om werken en leren te combineren. Verder 

moet je voor deze opleiding Nederlands kunnen spreken, lezen en schrijven. Ook moet je positief uit een 

screening komen. Ten slot moet je in bezit zijn van een rijbewijs zijn en eigen vervoer hebben. 

Hoe kom je aan deze baan? 

Stuur je CV met een korte motivatie waarom je deze functie interessant vindt naar: 

Remco.Raeven@wspparkstad.nl en vermeld de vacaturenaam. 
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Groenmedewerker – parttime of fulltime – Gemeente Maastricht 

 
Wat zoeken we? 
Grasmaaien, heggen snoeien, bloemen planten, dat doe jij het allerliefst! Lekker buiten aan het werk en 

ook nog de mogelijk om de bijhorende certificaten te behalen. Voor de MTB zoeken wij meerdere 

groenmedewerkers die het groenonderhoud van Maastricht en omgeving willen verzorgen. Samen met je 

team vertrek je vanuit de MTB naar de werklocaties, je hoeft dus geen eigen vervoer te hebben. 

Wat hebben we jou te bieden? 
- Een contract voor 6 maanden en 1 dag, parttime of fulltime (max 36 uur) 
- Een fijne werkplek waar je jezelf kunt ontwikkelen en waar je ervaring op kunt doen 
- De mogelijkheid tot het behalen van diverse certificaten of het volgen van Nederlands lessen 

 
Wat heb je nodig? 
-  Jij bent op korte termijn beschikbaar, parttime of fulltime 
-   Buiten werken is voor jou geen enkel probleem 
- Jij kan met eigen vervoer naar de Watermolen in Maastricht komen 
-             Ervaring is niet nodig, motivatie vinden wij veel belangrijker 

 
Hoe kom je aan deze baan? 
Interesse of wil je meer weten? Neem dan contact op met Janice Frissen via 06 527 636 91 

of mail naar janice.frissen@podium24.nl. 

  



 

Postbezorger –  28 uur per week – Gemeente Maastricht of 

Valkenburg  

 

Wat zoeken we? 
Eén betrouwbare partner voor uw zakelijke post? Dan zit je bij onze opdrachtgever 

goed!  Een team van gemotiveerde medewerkers zetten zich van maandag tot en 

met vrijdag in om inkomende en uitgaande post op een professionele wijze op te 

halen en te bezorgen. 

 

Functieomschrijving  
Jij begint je dag met een kopje koffie samen je collega’s. 

Vervolgens ga je de post van je eigen wijk op een logische volgorde sorteren. 

Alles gesorteerd? Super, dan kun je op pad! 

Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen wijk in Maastricht of Valkenburg. 

Met behulp van je fiets zorg jij ervoor dat de post, op tijd, bij de juiste adressen 

wordt bezorgd. 

 

Wat hebben we jou te bieden? 
Wij bieden bij deze functie een contract van 6 maanden aan met de mogelijkheid op 

verlening. De functie is voor 28 uur per week. 

De werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 – 15:00 uur. 

 

Wat heb je nodig? 
Bij deze functie is het van groot belang dat je in wind en weer kunt werken. 
Je moet overweg kunnen op een fiets met fietstassen en tevens de postcodes 
kunnen lezen. 
 

Hoe kom je aan deze baan? 
Interesse of wil je meer weten? Neem dan contact op met Janice Frissen via 06 527 

636 91 of mail naar janice.frissen@podium24.nl. 

 
 

 

 

 

  



 

Beveiliger (mogelijk incl. opleiding) – Maastricht Aachen Airport 

Wat zoeken we? 

Je bent representatief en klantvriendelijk. Je bent daadkrachtig en beschikt over een hoog 

verantwoordelijkheidsgevoel, je bent flexibel en wisselende diensten zijn geen probleem. 

Wat hebben we jou te bieden? 

Als beveiliger in opleiding zal je een MBO 2 opleiding behalen. De opleiding duurt één jaar waarbij je 1 dag 

p.w. theorieles krijgt. De praktijkervaring zal je opdoen door naast je studie parttime te werken onder 

begeleiding van een ervaren Beveiliger. We bieden je een startsalaris van € 12,61 per uur, een contract 

voor 1 jaar met urengarantie en extra toeslagen voor het werken in de avond, nacht, weekend en op 

feestdagen. Verder krijg je nog een reiskostenvergoeding en een eindejaarsuitkering. 

Wat heb je nodig? 

Je woont maximaal 40 kilometer van Maastricht Aachen Airport vandaan. Je beheerst de Nederlandse en 

Engelse taal goed en je bent minimaal 8 jaar woonachtig (ingeschreven) in Nederland en niet in aanraking 

geweest met justitie (in verband met het verkrijgen van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB).  

Hoe kom je aan deze baan? 
Stuur je CV met een korte motivatie waarom je deze functie interessant vindt naar: 

Remco.Raeven@wspparkstad.nl en vermeld de vacaturenaam. 

 

Order Picker – parttime 

Wat zoeken we?  

Wij zijn op zoek naar iemand die graag bezig is en accuraat werkt aangezien je met medische producten 

werkt. Je gaat orders picken, verpakken, scannen, verzendklaar maken etc. Je werkt van maandag tot en 

met vrijdag van 14.30 – 20.00 uur. 

Wat hebben we jou te bieden? 

Een afwisselende en verantwoordelijke functie waar je parttime kunt werken. Je draagt bij aan de 

gezondheid van andere mensen. Ook aan jouw gezondheid wordt gedacht, er wordt gezorgd voor gratis 

fruit, bedrijfssporten etc.  

Wat heb je nodig? 

Interesse in logistieke werkzaamheden/processen. Een VOG kunnen overleggen (deze vragen we later 

samen met jou aan). Verder heb je een basiskennis van de Engelse taal i.v.m. het kunnen begrijpen van 

veiligheidsinstructies. Eigen vervoer is een must. 

Hoe kom je aan deze baan? 
Stuur je CV met een korte motivatie waarom je deze functie interessant vindt naar: 

cindy.claessen@wspparkstad.nl en vermeld de vacaturenaam. 
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Logistiek Medewerker – fulltime 

Wat zoeken we?  

Wij zijn op zoek naar iemand die graag bezig is en accuraat werkt aangezien je met medische producten 

werkt. Je gaat orders picken, verpakken, scannen, verzendklaar maken, laden & lossen etc. Je werkt van 

maandag tot en met vrijdag in verschoven dagdienst (tussen 6.00 en 17.00) of 2 ploegendienst (tussen 6.00 

en 00.00)  

Wat hebben we jou te bieden? 

Een afwisselende en verantwoordelijke functie waar je fulltime kunt werken. Je draagt bij aan de 

gezondheid van andere mensen. Baan voor lange duur, bij goed functioneren mogelijk vaste baan.  

Wat heb je nodig? 

Interesse in logistieke werkzaamheden/processen. Een VOG kunnen overleggen (deze vragen we later 

samen met jou aan). Verder heb je een basiskennis van de Engelse taal. Eigen vervoer is een must gezien 

de werktijden en werklocatie. 

Hoe kom je aan deze baan? 

Stuur je CV met een korte motivatie waarom je deze functie interessant vindt naar: 

cindy.claessen@wspparkstad.nl en vermeld de vacaturenaam. 

 

Medewerker schuttingbouw – Zuid-Limburg 

Wat zoeken we? 

Iemand die 2 rechterhanden heeft zodat de schutting stevig en recht staat. Ook heb je verantwoordelijkheidsgevoel 

aangezien je zonder leidinggevende op pad gaat. Verder ben je communicatief vaardig, om je klanten te woord te 

staan. 

Wat hebben we jou te bieden? 

We bieden je een dagdienst van 07:30 tot 15:30. Je komt terecht in een informele en prettige werksfeer. We bieden 

je een bus waarmee je vanuit de loods op pad kan. 

Wat heb je nodig? 

Je bent fysiek sterk en fit, gezien de zware onderdelen waarmee je werkt. Je hebt een rijbewijs B nodig zodat je in de 

werkbus kunt rijden. Verder moet je communicatief vaardig zijn. 

Hoe kom je aan deze baan? 

Stuur je CV met een korte motivatie waarom je deze functie interessant vindt naar: Astrid.Decker@wspparkstad.nl  

en vermeld de vacaturenaam. 
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Bee-4 ICT Bootcamp – Heerlen 

Wat zoeken we? 

Het project bestaat uit het leren van praktisch uitvoeren van een aantal vaardigheden binnen software ontwikkeling, 

testen en beheer. In dit geval werk je binnen een projectgroep van 10 kandidaten (onder begeleiding van een aantal 

aspirant docenten en de programma begeleider) aan een aantal opdrachten die je zoveel mogelijk zelfstandig en 

onder goede begeleiding gaat uitvoeren. Tevens wordt het MBO deelcertificaat "Digitale Vaardigheden" aangeboden 

met erkent MBO deelcertificaat bij DUO. 

Wat hebben we jou te bieden? 

Door te doen worden nieuwe technieken eigen gemaakt in een scrum omgeving. Er wordt kennis gemaakt met een 

software-ontwikkel-omgeving en manier van werken. Er wordt door zelfstudie en online leren geleerd i.c.m. 

technische sessies. Er is genoeg tijd en begeleiding om aan de certificering voorbereiding te werken. 

Wat heb je nodig? 

Een goede motivatie en leergierigheid naar het vak. Zin om aan de slag te gaan en een goede band op te bouwen 

met je collega’s.  

Hoe kom je aan deze baan? 

Stuur je CV met een korte motivatie waarom je deze functie interessant vindt naar: cindy.claessen@wspparkstad.nl 

en vermeld de vacaturenaam. 
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Volg jij ons al? 

 

 

 
 

Werkcentrum Zuid-Limburg: overzicht | LinkedIn 
 

 

https://www.linkedin.com/company/werkcentrum-zuid-limburg/

