Vacature
krant
week 49

Werkervaringsplek bloemenwinkel M/V
WBS Vacaturenummer: 5892716
Doelgroep
Werkervaringsplek is bedoeld voor kandidaten die werkervaring (met behoud
van uitkering) op willen doen in deze branche.
Functieomschrijving
In deze persoonlijke bloemenwinkel, met eigen bloembinderij is per januari 2017 ruimte
om op een werkervaringsplaats (met behoud van uitkering) het vak te leren. Je doet
ervaring op in verkoop maar leert ook boeketten en bloemstukken maken.
Arbeidscontract
 Het betreft een werkervaringsplek.
 Dagen en uren in overleg
 Werklocatie: BUITENPOST
 Maximale reisafstand (in km): 35
Gevraagd:
 MBO-1
 Het is belangrijk dat je klantvriendelijk en creatief bent. De rest leer je van de
eigenaresse. Houd er rekening mee dat je een groot deel van de dag moet staan.

Let op: bij voldoende kandidaten wordt de vacature gesloten. Reageer daarom z.s.m.

Contactpersoon vacature
Deze vacature is in behandeling bij:
Petra van Asma
p.vanasma@achtkarspelen.nl

Werkervaringsplek PR medewerker M/V
WBS Vacaturenummer: 5912916
Doelgroep
Werkervaringsplek is bedoeld voor kandidaten die werkervaring (met behoud
van uitkering) op willen doen in deze branche.
Functieomschrijving
Als stagiair houdt je je bezig met voorbereiden en uitvoeren van reclame en acties voor
stichting Waldpyk en Waddengoud.Je helpt met de voorbereiding van evenementen.
Je maakt folders, houdt de website bij en bedenkt creatieve acties.Je bent creatief en pro
actief, hebt bij voorkeur ervaring als communicatie of PR medewerker en je bent
administratief goed onderlegd. Je hebt ruime ervaring met social media.
Arbeidscontract
 Het betreft een werkervaringsplek.
 Uren in overleg
 Werklocatie: BUITENPOST
 Maximale reisafstand (in km): 35
Gevraagd:
 MBO-3
 Wanneer je geen passende opleiding of werkervaring hebt maar wel kunt
aantonen dat je dit werk hebt gedaan (voorbeeld als vrijwilliger voor een school of
vereniging) kun je ook reageren!
Let op: bij voldoende kandidaten wordt de vacature gesloten. Reageer daarom z.s.m.
Contactpersoon vacature
Deze vacature is in behandeling bij:
Petra van Asma
p.vanasma@achtkarspelen.nl

(betaalde) Werkervaringsplek Philips IT service
engineer/helpdeskmedewerker
Functieomschrijving
Phillips Drachten biedt de mogelijkheid om een jaar betaalde werkervaring op te doen als
IT service engineer / helpdesk medewerker. Het doel is dat je ervaring opdoet van IT
kennis in een in industriële omgeving, werken in team verband, omgang met
klanten/gebruikers
Arbeidscontract
De werkervaringsplek is voor een jaar. Zie bijlage voor meer informatie over betaalde
werkervaringsplekken bij Phillips.

Gevraagd:
 MBO ICT niveau 4
 Goede beheersing Nederlands en Engels
 Communicatief sterk
 Zelfstandig kunnen werken
 Assertief, proactief

Kandidaten kunnen voor 17 december reageren bij Hilda de Lang met een
motivatiebrief en CV.

Contactpersoon vacature
Deze vacature is in behandeling bij:
Hilda de Lang
h.delang@achtkarspelen.nl

BIJLAGE: werkervaring opdoen bij Philips?
Een jaar lang werkervaring op doen, gecombineerd met scholing. Die unieke kans biedt
Philips aan werkzoekende met een afstand tot de arbeidsmarkt. Speciaal voor hen werd
dertig jaar geleden het Philips werkgelegenheidsplan (WGP) opgezet.
Dat was succesvol en dat is het nog steeds: gemiddeld 70% van de deelnemers stroomt
na afloop door naar een betaalde baan.
De werkervaringsplaatsen binnen het WGP zijn geen Parkeerplaatsen. Nee het zijn echte
arbeidsplaatsen. Je doet kennis, vaardigheden en ervaring op waar je veel aan hebt,
mede omdat je ook aan workshops deel neemt en trainingen krijgt. Kortom: alles is erop
gericht dat jij je veder ontwikkelt, zodat je meer kansen krijgt op een betaalde baan.
Philips biedt je de mogelijkheid om te werken en te leren, maar geen baangarantie. Het
WGP jaar helpt je om zelf de stap naar betaald werk te zetten. Als WGP deelnemer ga je
een kennis makingsovereenkomst van 1 jaar met Philips aan. Je verdient het wettelijk
minimumloon, ‘dertiende maand’ en vakantiegeld. Indien van toepassing komt daar nog
een onregelmatigheidstoeslag bovenop. Vind je een baan voor je WGP tijd voorbij is ?
Niets houd je tegen, want de opzegtermijn is slechts één week.
Kom ik in aanmerking voor een WGP-traject?
Gelijke kansen bieden aan iedereen in de samenleving: Daar wil Philips met het WGP aan
bijdragen. Deelnemen staat open voor iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Man of Vrouw, leeftijd, afkomst of arbeidsverleden dat doet er niet toe. Natuurlijk zijn er
wel spelregels. Je moet minstens zes maanden werkzoekend zijn. Voor
arbeidsgehandicapten en deelnemers zonder startkwalificatie-ofwel MBO2 diploma-geld
dat niet wel moeten ook zij bij het UWV Werkbedrijf staan ingeschreven. Philips biedt het
UWV Werkbedrijf en diverse gemeenten elk jaar WGP plekken aan. Op basis van een
globaal opgesteld wervingsprofiel doen deze instanties voor Philips de voorselectie van
geschikte kandidaten. Zij letten scherp op de eisen die we aan kandidaten stellen.
Motivatie is het allerbelangrijkste. Wij verwachten dat je er zin in hebt en dat je je
uiterste beste gaat doen om deze unieke kans met beide handen aan te grijpen. Welke
type en waar de werkplek is die we voor jouw in petto hebben? Dat kan van alles zijn.
Insteek is maatwerkoplossingen aan te bieden die bij jouw mogelijkheden voorkeuren en
ambities passen. En bij je opleidingsniveau dat voor deelnemers varieert van lager
beroepsonderwijs tot universitair onderwijs. Een jaar lang werkervaring opdoen,
gecombineerd met scholing. Die uniek Biedt Philips aan werkzoekende met een afstand
tot de arbeidsmarkt.

Werkervaring en begeleiding
In het WGP draait alles om het ene doel: jouw kansen op het vinden van passend,
betaald werk vergroten. Drie dingen zijn daarbij van groot belang:
Werkervaring
WGP deelnemers doen bij Philips werk dat er toe doet. Zo doen ze kennis, vaardigheden
en ervaring op, waarmee ze na hun WPG tijd veder kunnen. Behalve ‘harde’ vakkennis
betreft het ook ‘zachte’ vaardig heden. Daarbij gaat het onder meer om de juiste houding
en instelling ten aanzien van werken, werktijden, samen werken met met collega’s en
omgang met ‘de baas’.
Begeleiding
Intensieve begeleiding is cruciaal voor het slagen van WGP trajecten. Voor veel
deelnemers is een dagelijkse job een nieuwe ervaring, iets waar ze nog aan moeten
wennen. Wat hulp, sturing en begeleiding/ ondersteuning is dan welkom. Daarom krijgt
iedere WGP deelnemer binnen Philips een vaste werkplekbegeleider en volgt men een
aantal workshops en seminars, die helpen bij de persoonlijke ontwikkeling en uitstroom
naar werk.
Werk gerelateerde activiteiten.
De WGP deelnemer neemt, net als zijn collega’s in vaste dienst, deel aan werkoverleg,
teamdagen, trainingen en andere zaken die bij werken horen. Ook dat zijn nuttige
(leer)ervaringen. Binnen het Philips WGP wordt onderscheid gemaakt tussen twee types
werkervaringsplaatsen: de individuele werkervaringsplaats en de leerwerkplek.

De individuele werkervaringsplaats
Dit traject is vooral bedoeld voor kandidaten die al een beroepskwalificatie op zak
hebben, maar die het niet lukt om op eigen kracht aan een reguliere baan te komen,
bijvoorbeeld omdat ze geen (recente) werkervaring hebben. De individuele
werkervaringsplaats is gebaseerd op maatwerk. Je doet werk ervaring op binnen een
afdeling van Philips, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met je wensen en
voorkeuren. In de eerste maand stel je samen met je begeleider een persoonlijk
ontwikkelingsplan op. Dat geeft antwoord op vragen, zoals ‘wat wil ik bereiken in het
WGP jaar?’ en ‘wat/wie heb ik allemaal nodig om dat voor elkaar te krijgen?’ Volgende
stap is dat je samen gerichte actiepunten opstelt, bijvoorbeeld over aanvullende scholing.
Alles is er op gericht dat je aan het eind van je WGP periode in staat bent om zelf een
vervolgbaan te bemachtigen. De trajectduur is in principe één jaar.

De leerwerkplek: leren en werken
Het WGP biedt ook de mogelijkheid om een leerwerktraject te doorlopen. Doorgaans
wil dat zeggen dat je vier dagen per week werkervaring opdoet en één dag per week
een vakopleiding op MBO niveau volgt. Een variant is dat je start in een ‘voortraject’
van twee of drie maanden; sluit je dat goed af, dan stroom je door naar een werkplek
om het praktijkgedeelte van de opleiding (vier dagen werken) en het restant van de
theorie (een dag leren) onder de knie te krijgen. Het doel is dat je relevante
werkervaring opdoet én je het traject afsluit met algemeen erkend vakdiploma.
De trajectduur bedraagt 16 tot 24 maanden, afhankelijk van de duur van de
vakopleiding.
Wat is een werkervaringsplaats?
Een werkplek, bij een Philips vestiging, waarin de WGP deelnemer relevante werkervaring
opdoet. Er is veel aandacht voor persoonlijke groei en ontwikkeling, zodat je leert je
eigen capaciteiten te ontdekken en te gebruiken.
Hoeveel uur per week werk ik?
Dat is afhankelijk van de werkplek en de deelnemer (diens wensen en/of
mogelijkheden). Het aantal uren wordt in overleg met de afdeling vastgesteld
en bedraagt maximaal 40 uur per week.
Wat houdt het WGP-contract in?
Het gaat om een arbeidscontract (kennismakingsovereenkomst), dat niet onder
de Philips CAO valt. De duur is één jaar, de proeftijd één maand. Leerwerktrajecten
worden bij goed functioneren met zes tot maximaal twaalf maanden verlengd
om de vakopleiding af te kunnen ronden.

Hoeveel vakantiedagen krijg ik?
Bij een fulltime dienstverband heb je op jaarbasis recht op 25 vakantiedagen.
Wat verdien ik als WGP-deelnemer?
Je verdient het wettelijk minimumloon of jeugdloon, plus 16,33% (13e maanduitkering
en 8% vakantietoeslag) en eventueel een onregelmatigheidstoeslag. Voor deelnemers
onder 23 jaar geldt het minimumloon van mensen die twee jaar ouder zijn: ben je 18
jaar dan krijg je dus het minimumloon van een 20jarige.
Kan ik nadien bij Philips blijven?
Nee, het WGP contract is een tijdelijk contract. Een baangarantie wordt nooit gegeven.
Het WGP is bedoeld om werkervaring op te doen als opstap naar een reguliere baan op
de externe arbeidsmarkt. Uiteraard kunnen goed functionerende

Kan ik nadien bij Philips blijven?
WGP deelnemers solliciteren op reguliere vacatures binnen Philips, maar ze hebben
geen voorkeurspositie boven andere sollicitanten
Krijg ik reiskostenvergoeding?
Bij een woon/werkafstand van 9 kilometer of meer (enkele reis, kortste route) kom je in
aanmerking voor reiskostenvergoeding. Maximaal 35 km (enkele reis) wordt vergoed.

Verdien ik voldoende om mijn uitkering te laten stoppen?
In het algemeen wel, maar dat is mede afhankelijk van de hoogte van je huidige
uitkering, het aantal uren dat je gaat werken en je gezinssituatie. Bespreek dit vooraf
goed met je contactpersoon van de uitkerende instantie (gemeente, UWV of ander).
Hoe lang is de opzegtermijn?
Een WGP kandidaat mag – na opzegging –de onderneming na één week verlaten.
De korte opzegtermijn is bedoeld om de doorstroom naar een vervolgbaan
zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Bezorger/opruimer M/V
WBS Vacaturenummer: 5969616
Functieomschrijving
Bezorgen van bestellingen bij particulieren en bedrijven(meestal tussen 14.00 en 16.00
maar bij drukte ben je oproepbaar voor andere tijden),namens een bedrijf in Oenkerk
Opruimen van winkel en terrein, aanvegen en schoonmaken van magazijn, en helpen
met uitpakwerkzaamheden.
Arbeidscontract
 Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast dienstverband voor 20 uur per week. Je
start met een proefplaatsing. Hierna volgt een half jaar contract.
 Werklocatie: OENTSJERK
Gevraagd:
 MBO-2
 Je bent in bezit van een rijbewijs en hebt een aantal jaar rij ervaring.
 Je woont in Oenkerk of binnen 5 km daar vandaan.
 Je bent communicatief vaardig en weet van aanpakken.
 Fries verstaan is een pré.

Let op: bij voldoende kandidaten wordt de vacature gesloten. Reageer daarom z.s.m.

Contactpersoon vacature
Deze vacature is in behandeling bij:
Petra van Asma
p.vanasma@achtkarspelen.nl

Operator in Wolvega M/V
WBS Vacaturenummer: 5984516
Functieomschrijving
We zoeken per direct Machine- en Lijn Operators voor 38 uur per week met werkervaring
in de (fijne, elektro of mechanische) techniek. Je beschikt over een opleiding richting
techniek en hebt een positieve werkhouding. Daarnaast ben je sleutelvaardig.
We bieden je een interne werkopleiding aan van 2 tot 4 maanden om Lijn- of Machine
Operator te worden. Heb jij zin in een nieuwe uitdaging en voldoe je aan bovenstaande
eisen dan komen we graag in contact met jou!
Arbeidscontract
 Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast dienstverband voor 38 uur per week.
 Werklocatie: Wolvega
 Maximale reisafstand (in km): 35
Gevraagd:
 MBO-4
 Je hebt een technisch inzicht
 Je bent flexibel inzetbaar (ploegendiensten)
 Je bent fysiek in staat om als operator aan de slag te gaan (veel staan/lopen)
 Je werkt nauwkeurig
 Je bent technisch geschoold

Let op: bij voldoende kandidaten wordt de vacature gesloten. Reageer daarom z.s.m.

Contactpersoon vacature
Deze vacature is in behandeling bij:
Petra van Asma
p.vanasma@achtkarspelen.nl

Werkervaringsplek leerling stoffeerder M/V
WBS Vacaturenummer: 5389816
Doelgroep
Werkervaringsplek is bedoeld voor kandidaten die werkervaring (met behoud van
uitkering) op willen doen in deze branche.
Functieomschrijving
Wil je een vak leren? Op deze werkervaringsplaats wordt je opgeleid tot allround
stoffeerder. Van het maken van knopen, tot het bekleden van interieur van boten,
caravans en hotels.
Je werkt met diverse naaimachines, scharen en electrische zagen.
Arbeidscontract
 Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor -40 uur per week. na 3
maanden wordt bekeken of verlenging mogelijk is.Indien iemand aanleg heeft en
het vak beheerst is een 0 uren contract t.z.t. bespreekbaar.
 Werklocatie: NOARDBURGUM
 Maximale reisafstand (in km): 35
Gevraagd:
 MBO-1
 In verband met het in en uit elkaar halen van meubels en het sjouwen met grote
rollen stof is het belangrijk dat je geen lichamelijke klachten hebt.
 In het bedrijf kun je worden opgeleid in het Nederlands, Engels of Farsi.
Let op: bij voldoende kandidaten wordt de vacature gesloten. Reageer daarom z.s.m.
Contactpersoon vacature
Deze vacature is in behandeling bij:
Petra van Asma
p.vanasma@achtkarspelen.nl

Magazijnmedewerker Heerenveen M/V
WBS Vacaturenummer: 5984816
Functieomschrijving
Wij zijn voor onze opdrachtgever opzoek naar een magazijn medewerker met rijbewijs C
en code 95. Je zult drie dagen per week in het magazijn werken en twee dagen per week
goederen transporteren tussen twee vestigingen.
Arbeidscontract
 Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast dienstverband voor 40 uur per week.
 Werklocatie: HEERENVEEN
 Maximale reisafstand (in km): 35
Gevraagd:
 MBO-2
 Je bent in bezit van het C rijbewijs;
 Je bent in bezit van het code 95 bewijs;
 Je bent 40 uur per week beschikbaar;
 Je hebt ervaring als vrachtwagenchauffeur.
 Fysiek sterk

Let op: bij voldoende kandidaten wordt de vacature gesloten. Reageer daarom z.s.m.

Contactpersoon vacature
Deze vacature is in behandeling bij:
Petra van Asma
p.vanasma@achtkarspelen.nl

BBL Magazijnmedewerker M/V
WBS Vacaturenummer: 5985416
BBL Leerwerktraject
BBL = leerwerktraject, je gaat nog 1 dag per week naar school
Functieomschrijving
Wij zijn voor onze opdrachtgever in Heerenveen op zoek naar een BBL
magazijnmedewerker. Je voert alle voorkomende werkzaamheden uit. Als magazijn
medewerker houdt je je bezig met de goederen binnen een bedrijf.
Arbeidscontract
 Het betreft een BBL traject
 Werklocatie: HEERENVEEN
 Maximale reisafstand (in km): 35
Gevraagd:
 MBO-2
 Bereid tot het doen van een BBL-opleiding in de logistieke richting;
 Bij voorkeur enige ervaring in de logistieke sector;
 Je hebt een aanpakkersmentaliteit
 Je bent flexibel inzetbaar;

Let op: bij voldoende kandidaten wordt de vacature gesloten. Reageer daarom z.s.m.
Contactpersoon vacature
Deze vacature is in behandeling bij:
Petra van Asma
P.vanasma@achtkarspelen.nl

Betontimmerman Heerenveen M/V
WBS Vacaturenummer: 5985916
Functieomschrijving
Wij zijn op zoek naar betontimmermannen, het gaat hier om experts op het gebied van
tekeningen lezen en die om te zetten naar een foutloze productie.Je maakt deel uit van
een team waarbij je wel zelf verantwoordelijk bent voor hetgeen je doet.
Wij bieden je een baan waar mogelijkheden zijn voor een langere periode. Salariëring is
conform CAO.
Arbeidscontract
 Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast dienstverband voor 40 uur per week.
 Werklocatie: HEERENVEEN
 Maximale reisafstand (in km): 75
Gevraagd:
 MBO-2
 Je bent een expert in het lezen van tekeningen t.b.v. de productie van de wanden
 Je hebt affiniteit met de bouwbranche
 Je hebt ervaring opgedaan als betontimmerman
 Je hebt een gezonde werkinstelling
 Je voelt je verantwoordelijk voor wat er om je heen gebeurt
Let op: bij voldoende kandidaten wordt de vacature gesloten. Reageer daarom z.s.m.
Contactpersoon vacature
Deze vacature is in behandeling bij:
Petra van Asma
p.vanasma@achtkarspelen.nl

Kun je wel wat hulp gebruiken bij het solliciteren?





Waar vind ik de juiste vacatures?
Hoe benader ik de uitzendbureaus?
Is mijn CV wel goed?
Wat zeg ik tijdens een sollicitatiegesprek?

Voor antwoorden op deze vragen, sollicitatie tips en alles wat je wilt weten over effectief
solliciteren, kun je bij het vacature uurtje terecht.
Het helpt wanneer je zo goed mogelijk bent voorbereid. Wij helpen je daar graag bij. We
gaan in op wat voor jou belangrijk is en we bespreken vacatures.

Aanmelden
Voor meer info of aanmelden voor het vacature uurtje op maandagochtend in Buitenpost
of donderdagmiddag in Burgum, kun je contact opnemen met de matchers;
Tanja Wouters t.wouters@achtkarspelen.nl
tel 06-21227622
Hilda de Lang h.delang@achtkarspelen.nl
tel 06-15073691
Je wordt zo snel mogelijk uitgenodigd!

