
Montage en Verpakken is momenteel op zoek
naar een productiemedewerker om diverse
taken uit te voeren. Dit is een leerplek onder
verantwoordelijkheid van de werkcoach.
Omdat het hier gaat om een opstap stage
beginnen we meestal met een beperkt aantal
uren. Opbouw tot 12 of 16 uur per week

Organisatieomschrijving

Dit is een re-integratiebedrijf waar veel
mensen werken met een
arbeidsbeperking. Wij kunnen hierdoor
met alle mogelijke problemen rekening
houden

Verantwoordelijkheden en
taken

Taken die bij de functie horen:

Allerhande licht productiewerk

Belastbaarheid bij deze functie:

Kunnen tillen tot 1 kg
Kunnen werken met handen
Het gaat om eenvoudig werk met
weinig werkdruk

Samenvatting functie

Kwalificaties en vaardigheden

GEÏNTERESSEERD?
Uw werkcoach helpt u graag verder

PRODUCTIE MEDEWERKER
LEER-WERKSTAGE

Werken binnen de afgesproken uren
Actieve werkhouding ontwikkelen
Goed kunnen omgaan met leidinggevende
en andere collega’s

Een specifieke vooropleiding is niet nodig en
de omschreven taken zijn onder voorbehoud

MONTAGE EN VERPAKKEN:  HEEMSKERK



Noppes is momenteel op zoek naar een
medewerker in de technische dienst. Dit is
een leerplek onder verantwoordelijkheid van
een stagebegeleider. De medewerker werkt
minimaal 12 en maximaal 24 uren per week

Organisatieomschrijving
NOPPES:  BEVERWIJK-HEEMSKERK-VELSEN

Verantwoordelijkheden en
taken

Taken die bij de functie horen:

Verwerking van producten
Werkplaats schoon en op orde
houden

Belastbaarheid bij deze functie:

Soms kunnen tillen met behulp van
hulpmiddelen

Samenvatting functie

Kwalificaties en vaardigheden

GEÏNTERESSEERD?
Uw werkcoach helpt u graag verder

 NOPPES MEDEWERKER
TECHNISCHE DIENST

Sociale vaardigheden
Technisch inzicht
Beschikken over kennis op gebied van
kwaliteitseisen die gesteld worden aan het
product.
Inzicht in sorteer- en magazijnprocessen
Flexibel (werken op zaterdag/zondag één
keer in de twee/vier weken )

Een specifieke vooropleiding is niet nodig en
de omschreven taken zijn onder voorbehoud

huishoudelijke artikelen, speelgoed, fietsen,
verlichting, serviezen, glaswerk en nog veel
meer

De kringloopwinkels van Noppes is een non
profit organisatie en creëert een tweede kans
voor mens & milieu. Zo bieden ze een ruim
assortiment aan hergebruikte
meubels, kleding, boeken, cd’s,



Verantwoordelijkheden en
taken

Samenvatting functie

Kwalificaties en vaardigheden

GEÏNTERESSEERD?
Uw werkcoach helpt u graag verder

NOPPES BIJRIJDER 

huishoudelijke artikelen, speelgoed, fietsen,
verlichting, serviezen, glaswerk en nog veel
meer

De kringloopwinkels van Noppes is een non
profit organisatie en creëert een tweede kans
voor mens & milieu. Zo bieden ze een ruim
assortiment aan hergebruikte
meubels, kleding, boeken, cd’s,

Belastbaarheid bij deze functie:

Geschikt voor zwaar werk
Sociale vaardigheden
Logistieke capaciteiten
Klantvriendelijk
Kan goed samenwerken

Een specifieke vooropleiding is niet nodig en
de omschreven taken zijn onder voorbehoud

Inzamelen van goederen op transport en
magazijn
Goederen laden en lossen m.b.v.
hulpmiddelen
Klantencontact
Goederen naar de afvalverwerking
brengen
Kleine onderhoudswerkzaamheden aan
transportmiddel

 

Goed kunnen tillen

Noppes is momenteel op zoek naar een
bijrijder. Dit is een leerplek onder
verantwoordelijkheid van een
stagebegeleider. De medewerker werkt
minimaal 12 en maximaal 24 uren per week

Organisatieomschrijving
NOPPES:  BEVERWIJK-HEEMSKERK-VELSEN



ALGEMEEN MEDEWERKER
TELSTAR@WORK

Organisatieomschrijving

Verantwoordelijkheden en
taken

Belastbaarheid bij deze functie:

GEÏNTERESSEERD?
Uw werkcoach helpt u graag verder

Samenvatting functie

 
Wij werken graag met mensen die kansen
pakken als ze langskomen in het leven.
Motivatie, trots en humor zijn onze
kernwaarden

Kwalificaties en vaardigheden

Binnen het stadion van de (B)etaald
(V)oetbalclub (O)rganisatie Telstar voeren
wij dagelijks alle voorkomende 
werkzaamheden uit in 5 disciplines

Horeca 
Beveiliging
Schoonmaak
Groenvoorziening  
Facilitaire zaken. 

 
Wat je gaat doen is heel divers.
Ondersteuning in de horeca, zoals het
klaarzetten van de zalen,
receptiewerkzaamheden, schoonmaak van
gebouwen. We zorgen ervoor dat het stadion
er netjes bij ligt om gasten en
voetballers te ontvangen. Ook bieden we
eventueel een plek op de afdeling
(financiële) administratie

Leerplek onder verantwoordelijkheid van
een stagebegeleider voor minimaal 3 tot 6
maanden  maximaal 32  uren per week.
Uitzonderingen zijn altijd bespreekbaar

Op fysiek gebied: Wij bieden werk – stage
plekken aan op individueel niveau en
afgestemd op wat je kan. Doel van het
project is ook om de mogelijkheden voor
betaald werk samen te onderzoeken.
Hiervoor maken we o.a. gebruik van het
Sponsor netwerk van de voetbalclub
alsmede 3 uitzendbureaus die zijn
aangesloten bij ons project.
Op mentaal gebied: Jij bent jij en jij mag jij
zijn. Uiteraard geldt dit voor iedereen bij
Telstar@Work. We vinden niet zo snel
ergens iets van, uiteindelijk zijn we er
voor ons zelf

TELSTAR:  VELSEN



 NOPPES MEDEWERKER MAGAZIJN

Organisatieomschrijving Verantwoordelijkheden en
taken

Belastbaarheid bij deze functie:

(Soms) onder druk kunnen werken

Op fysiek gebied:       
Sterk,moet goed kunnen tillen
Staand werk kunnen verrichten 
In een tochtige omgeving kunnen werken
(magazijnruimte)      
Op mentaal gebied:

GEÏNTERESSEERD?
Uw werkcoach helpt u graag verder

Samenvatting functie

Een echte teamplayer zijn
Verantwoordelijkheidsgevoel en je weet van
aanpakken
Klantvriendelijk zijn
Na een inwerkperiode in staat zijn om
zelfstandig te werken

Een specifieke vooropleiding is niet nodig en
de omschreven taken zijn onder voorbehoud

Kwalificaties en vaardigheden

De kringloopwinkels van Noppes is een non profit
organisatie en creëert een tweede kans voor mens &
milieu. Zo bieden ze een ruim assortiment aan
hergebruikte meubels, kleding  schoenen, boeken,
platen, cd’s, huishoudelijke artikelen, koelkasten,
wasmachines, fornuizen, diepvriezers,
afzuigkappen, video – en audioapparatuur, tv’s,
speelgoed, computers, fietsen, wandversiering,
verlichting, serviezen, glaswerk en nog veel

Neemt goederen bij de deur aan en sorteert
goederen
Assisteert bij intern transport van aan- en
afvoer van meubilair, witgoed bruingoed en
overige goederen         
Zorgdragen voor de bevoorrading van de
winkel
Houdt het winkelmagazijn schoon       
Verrichten van voorbereidende
werkzaamheden t.b.v. de winkel

Leerplek onder verantwoordelijkheid van een
stagebegeleider voor minimaal 12 en maximaal
24 uren per week

NOPPES:  BEVERWIJK-HEEMSKERK-VELSEN



BINNENDIENST MEDEWERKER
MONIEKREGELT

Organisatieomschrijving

Verantwoordelijkheden en
taken

Belastbaarheid bij deze functie:

Kan afgestemd worden op de belasting
van de deelnemer

GEÏNTERESSEERD?
Uw werkcoach helpt u graag verder

Samenvatting functie

Nederlandse taal is een pre, behalve als je
alleen data entry doet
enthousiast
betrouwbaar
klantgerichtheid
service

Een specifieke vooropleiding is niet nodig en
de omschreven taken zijn onder voorbehoud

Kwalificaties en vaardigheden

MoniekRegelt ondersteunt bedrijven op
diverse vlakken via administratie, telefoon
en alles wat een bedrijf nodig heeft

Data entry: Je voert facturen in en controleert
facturen
Telefonie/receptionist: Je bent de
antwoordservice bij de receptie. Je ontvangt
klanten. Je doet diverse mailing, je verzorgt de
planning, je maakt afspraken en je digitaliseert
documenten
Administratie: Je doet diverse mailing, je verzorgt
de planning, je maakt afspraken en je digitaliseert
documenten
Webshops: Je houdt producten bij en voert
bestellingen in 
Social media: Je maakt berichten en campagnes
enz.

MoniekRegelt is momenteel op zoek naar een
binnendienst medewerker. Dit is een leerplek
onder verantwoordelijkheid van de
stagebegeleider. De medewerker werkt
minimaal 12 en maximaal 24 uren per week

MONIEKREGELT:  BEVERWIJK



 NOPPES MEDEWERKER
KASSA/BALIE

Organisatieomschrijving Verantwoordelijkheden en
taken

Belastbaarheid bij deze functie:

op fysiek gebied: Langdurig  (1 uur of
langer) achter elkaar kunnen staan;
Meerdere dingen tegelijk kunnen doen af
en toe
op mentaal gebied: Onder (lage) druk
kunnen werken. 

GEÏNTERESSEERD?
Uw werkcoach helpt u graag verder

Samenvatting functie

Zorgdragen voor een goede
verkooppresentatie
klantvriendelijke instelling
Communicatieve vaardigheden 
Na een inwerkperiode in staat zijn om
zelfstandig te werken
Flexibel (werken op zaterdag/zondag één
keer in de twee/vier weken )

Een specifieke vooropleiding is niet nodig en
de omschreven taken zijn onder voorbehoud

Kwalificaties en vaardigheden

De kringloopwinkels van Noppes is een non
profit organisatie en creëert een tweede kans
voor mens & milieu. Zo bieden ze een ruim
assortiment aan hergebruikte meubels,
kleding  schoenen, boeken, platen, cd’s,
huishoudelijke artikelen, koelkasten,
wasmachines, fornuizen, diepvriezers,
afzuigkappen, video – en audioapparatuur,
tv’s, speelgoed, computers, fietsen,
wandversiering, verlichting, serviezen,
glaswerk en nog veel

Te woord staan van klanten aan de balie
Bedienen van klanten (kassawerkzaam-
heden)  
Schoonmaakwerkzaamheden         
In behandeling nemen telefoongesprekken
Administratieve handelingen zoals invoeren
grofvuilmeldingen, route lijsten opstellen en
postverwerking

Een leerplek onder verantwoordelijkheid
van een stagebegeleider. De medewerker
werkt minimaal 12 en maximaal 24 uren
per week

NOPPES:  BEVERWIJK-HEEMSKERK-VELSEN



 NOPPES 
CHAUFFEUR/TRANSPORT

Organisatieomschrijving

Verantwoordelijkheden en
taken

Belastbaarheid bij deze functie:

Op fysiek gebied?

Op mentaal gebied? 

      Goed kunnen tillen (m.b.v.       
       transportmiddelen)

      Onder druk rustig kunnen blijven   
       werken

GEÏNTERESSEERD?
Uw werkcoach helpt u graag verder

Samenvatting functie

Sociale vaardigheden
Kunnen werken in teamverband

 

Een specifieke vooropleiding is niet nodig en
de omschreven taken zijn onder voorbehoud

Kwalificaties en vaardigheden

Ophalen van goederen bij de klant thuis
Bezorgen van verkochte artikelen
Diverse overige werkzaamheden

Noppes is momenteel op zoek naar een
chauffeur transport. Een leerplek onder
verantwoordelijkheid van een
stagebegeleider. De medewerker werkt
minimaal 12 en maximaal 24 uren per
week

De kringloopwinkels van Noppes is een non
profit organisatie en creëert een tweede
kans voor mens & milieu. Zo bieden ze een
ruim assortiment aan
hergebruikte meubels, kleding  schoenen,
boeken, platen, cd’s, huishoudelijke
artikelen, koelkasten, wasmachines,
fornuizen, diepvriezers, afzuigkappen, video
– en audioapparatuur, tv’s, speelgoed,
computers, fietsen, wandversiering,
verlichting, serviezen, glaswerk en nog veel

NOPPES:  BEVERWIJK-HEEMSKERK-VELSEN



NOPPES MEDEWERKER TEXTIEL
Organisatieomschrijving

Verantwoordelijkheden en
taken

Belastbaarheid bij deze functie:

Op fysiek gebied:langdurig (1 uur of meer
achter elkaar) kunnen staan 
Op mentaal gebied: geen

GEÏNTERESSEERD?
Uw werkcoach helpt u graag verder

Samenvatting functie

Na inwerkperiode zelfstandig kunnen
werken
In team kunnen werken
Dienstverlenende instelling
Gevoel voor mode

Een specifieke vooropleiding is niet nodig en
de omschreven taken zijn onder voorbehoud

Kwalificaties en vaardigheden

De kringloopwinkels van Noppes is een non
profit organisatie en creëert een tweede
kans voor mens & milieu. Zo bieden ze een
ruim assortiment aan
hergebruikte meubels, kleding  schoenen,
boeken, platen, cd’s, huishoudelijke
artikelen, koelkasten, wasmachines,
fornuizen, diepvriezers, afzuigkappen, video
– en audioapparatuur, tv’s, speelgoed,
computers, fietsen, wandversiering,
verlichting, serviezen, glaswerk en nog veel

Noppes is momenteel op zoek naar een
medewerker textiel. Een leerplek onder
verantwoordelijkheid van een
stagebegeleider. De medewerker werkt
minimaal 12 en maximaal 24 uren per
week

Zorg dragen voor de uitstraling van de
afdeling
Verwerking van producten
Het uitzoeken/sorteren/prijzen van
binnengekomen kleding/textiel/
schoenen etc.
Zorgdragen voor een goede
verkooppresentatie in de winkel
Schoonmaakwerkzaamheden 

NOPPES:  BEVERWIJK-HEEMSKERK-VELSEN



NOPPES MEDEWERKER WINKEL
Organisatieomschrijving

Verantwoordelijkheden en
taken

Belastbaarheid bij deze functie:

weinig tot geen (rug)klachten. Je moet
o.a. meubels kunnen tillen m.b.v.
transportmiddelen
staand werk kunnen verrichten
Met (electrisch) gereedschap overweg
kunnen
Onder (lichte) druk kunnen werken 

GEÏNTERESSEERD?
Uw werkcoach helpt u graag verder

Samenvatting functie

Dienstverlenende en klantvriendelijke
instelling
Echte teamplayer
Communicatieve vaardigheden
Na een inwerkperiode in staat zijn om
zelfstandig te werken

 

Kwalificaties en vaardigheden

De kringloopwinkels van Noppes is een non
profit organisatie en creëert een tweede
kans voor mens & milieu. Zo bieden ze een
ruim assortiment aan hergebruikte meubels,
kleding  schoenen, boeken, platen, cd’s,
huishoudelijke artikelen, koelkasten,
wasmachines, fornuizen, diepvriezers,
afzuigkappen, video – en audioapparatuur,
tv’s, speelgoed, computers, fietsen,
wandversiering, verlichting, serviezen,
glaswerk en nog veel

Bedienen van klanten 
Schoonmaakwerkzaamheden
Zorgdragen voor een goede  verkoop-
presentatie (met name meubels)
Werkt mee in de winkel en is (uitvoerend)
bezig met de inrichting van de winkel 
Verwerking van producten/monteren
meubilair
Het prijzen van binnengekomen meubels etc.
Schoonmaakwerkzaamheden

Noppes is momenteel op zoek naar een
medewerker winkel. Een leerplek onder
verantwoordelijkheid van een
stagebegeleider. De medewerker werkt
minimaal 12 en maximaal 24 uren per
week.

Een specifieke vooropleiding is niet nodig en de omschreven taken zijn onder voorbehoud

NOPPES:  BEVERWIJK-HEEMSKERK-VELSEN



NOPPES 
MEDEWERKER KLEINGOED 

Organisatieomschrijving

Verantwoordelijkheden en
taken

GEÏNTERESSEERD?
Uw werkcoach helpt u graag verder.

Samenvatting functie

Sociale en communicatieve vaardigheden
Na uitleg zelfstandig kunnen werken
In een team kunnen werken
Verantwoordelijkheidsgevoel en je weet
van aanpakken
Klantvriendelijk zijn

Kwalificaties en vaardigheden

De kringloopwinkels van Noppes is een non
profit organisatie en creëert een tweede
kans voor mens & milieu. Zo bieden ze een
ruim assortiment aan
hergebruikte meubels, kleding  schoenen,
boeken, platen, cd’s, huishoudelijke artikelen,
koelkasten, wasmachines, fornuizen,
diepvriezers, afzuigkappen, video – en
audioapparatuur, tv’s, speelgoed, computers,
fietsen, wandversiering, verlichting, serviezen,
glaswerk en nog veel

Het uitzoeken/sorteren/prijzen van
binnengekomen goederen
Zorgdragen voor een goede  verkoop-
presentatie in de winkel
Schoonmaakwerkzaamheden
schoonhouden van de werkplaats

Een specifieke vooropleiding is niet nodig en de omschreven taken zijn onder voorbehoud

Noppes is momenteel op zoek naar een
medewerker kleingoed. Een leerplek
onder verantwoordelijkheid van een
stagebegeleider. De medewerker werkt
minimaal 12 en maximaal 24 uren per
week

Belastbaarheid bij deze functie:

Op fysiek gebied:langdurig (1 uur of meer
achter elkaar) kunnen staan 
Op mentaal gebied: geen

NOPPES:  BEVERWIJK-HEEMSKERK-VELSEN



VIVA! ZORGGROEP
ONDERSTEUNING 

Organisatieomschrijving

Verantwoordelijkheden en
taken

Belastbaarheid bij deze functie:

Gezond zijn
Voor wandelen: fysiek in staat zijn om een
rolstoel te duwen
Affiniteit hebben met het vrijwilligerswerk
en de doelgroep
Het kunnen omgaan met clienten en hun
eventuele ziektebeelden waaronder
dementie

GEÏNTERESSEERD?
Uw werkcoach helpt u graag verder

Samenvatting functie

In staat zijn om op respectvolle wijze om
te gaan met verschillende visies en
opvattingen
Het kunnen luisteren en het hebben van
een empathisch vermogen
Het contact maken met de cliënt en het
omgaan en begeleiden van deze cliënt
De Nederlandse taal voldoende begrijpen
en spreken
Een netjes en verzorgd uiterlijk 

Een specifieke vooropleiding is niet nodig en
de omschreven taken zijn onder voorbehoud

Kwalificaties en vaardigheden

De ViVa! , Elsanta, Huis ter Wijck en
Lommerlust zijn zorgcentra waar ouderen
verzorgd en verpleegd worden. 
In deze zorgvoorzieningen werken naast de
beroepskrachten vele vrijwilligers. Als
vrijwilliger bied je ondersteuning bij de
uitvoering op het gebied van welzijn aan
onze clienten. Met deze extra aandacht
en begeleiding kunnen we meer persoons-
gerichte activiteiten organiseren.

Koffie en the schenken op de appartementen
Ondersteuning bieden op een huiskamer
(helpen bij ontbijt, wandelen met een
bewoner, spelletje doen etc.)
Wandelvrijwilligers

Een leerplek onder verantwoordelijkheid
van de stagebegeleider. De medewerker
werkt minimaal 12 en maximaal 24 uren
per week.

VIVA!:  :BEVERWIJK



IJMOND GROEN MEDEWERKER

Organisatieomschrijving

Verantwoordelijkheden en
taken

Belastbaarheid bij deze functie:

Fysiek: lopen, licht fysiek werk
Mentaal: samenwerken, leiding kunnen
ontvangen, beetje zelfstandig en veilig
kunnen werken.

GEÏNTERESSEERD?
Uw werkcoach helpt u graag verder

Samenvatting functie

Actief en bezig, collegiaal, energiek, handig,
humoristisch, integer, praktisch, samenwerken,
gestructureerd werken, hulpvaardig.
plichtsgetrouw, open staan voor scholing
indien nodig

Kwalificaties en vaardigheden

Het onderhouden van het openbaar groen
(tuinen en parken) in de IJmond, waar
mensen werken met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Het bieden van een leuke
veilige plek en het leren van de beginselen
van het hoveniersvak

Schoffelen, harken, afvoeren, zwerfvuil
rapen
assisteren met graskanten snijden 
assisteren met snoeien

werken met allerlei machines:
heggenschaar, bladblazers, bosmaaiers,
motorkettingzaag, maaimachines klein en
groot.
.

IJmond groen is momenteel op zoek
naar een medewerker. Een leerplek
onder verantwoordelijkheid van een
stagebegeleider. De medewerker werkt
minimaal 12 en maximaal 24 uren per
week

Een specifieke vooropleiding is niet nodig en de omschreven taken zijn onder voorbehoud

IJMOND GROEN:  BEVERWIJK-HEEMSKERK-
VELSEN-UITGEEST



CHAUFFEUR EN 
ONDERSTEUNING WONEN EN

DAGBESTEDING SIG
Organisatieomschrijving

Verantwoordelijkheden en
taken

Belastbaarheid bij deze functie:

Soms rolstoel kunnen duwen 

GEÏNTERESSEERD?
Uw werkcoach helpt u graag verder

Samenvatting functie

Duidelijk, rustig en stabiel zijn in contact
Structuur kunnen bieden
Op tijd komen
Verstandelijke mogelijkheden niet lijkend
op cliënten SIG
Flexibel 
Kunnen initieren van acties
VOG kunnen overhandigen

Een specifieke vooropleiding is niet nodig en
de omschreven taken zijn onder voorbehoud

Kwalificaties en vaardigheden

De SIG is een kleinschalige professionele
organisatie voor mensen met een
beperking en/of autismeverwante stoornis
in Midden- en Zuid-Kennemerland. De SIG
biedt begeleiding op maat op alle
levensgebieden: opvoeding, wonen,
financiën/schulden, dagbesteding en
sociale activering.

- Gastheer/Gastvrouw
- Assisteren in de huiskamer/spelletje/tafel  
  dekken
- Maaltijden bereiden
- Zorgen voor een goede sfeer, contact 
  leggen met bewoners
- Clienten brengen van A naar B (intern)
 

De SIG biedt momenteel een
werkervaringsplaats aan. Onder
verantwoordelijkheid van een
stagebegeleider wordt de mogelijkheid
geboden om te ervaren hoe het werken
met verstandelijk beperkten eruit ziet.
De medewerker werkt minimaal 12 en
maximaal 24 uren per week.

.

SIG:  BEVERWIJK-HEEMSKERK-VELSEN



CYCLOON POST & FIETSKOERIER
VOORMAN/VOORVROUW

Organisatieomschrijving Samenvatting functie

Verantwoordelijkheden en
taken

Kwalificaties en vaardigheden

Belastbaarheid bij deze functie:

fysiek gezond zijn: post kunnen tillen
en kunnen lopen

GEÏNTERESSEERD?
Uw werkcoach helpt u graag verder

Wij zijn Cycloon: de groene en sociale
bezorgexpert. Wij bezorgen snel en
efficiënt post en pakketten door heel
Nederland. En zoveel mogelijk op de fiets,
aangedreven door bruine boterhammen.
Dat is lekker duurzaam én sociaal omdat
we werken vanuit een passie voor fietsen,
het milieu en de ontwikkeling van mensen.
Samen maken we de wereld mooier! Doe
jij mee?

Cycloon is momenteel op zoek naar een
voorman/voorvrouw. Een leerplek onder
verantwoordelijkheid van een stage-
begeleider. De medewerker werkt
minimaal 12 en maximaal 24 uren per
week

Verantwoordelijkheid voor de dagelijkse
postbezorging en -sortering
Je houdt je bezig met logistieke zaken en
geeft passende sturing aan het personeel
Goede samenwerking en communicatie met
onze medewerkers
Je bent de schakel tussen teamleider(s) en
de werkvloer
Je helpt zelf mee met het dagelijkse post
sorteren en het bezorgproces
llicht administratief werk behoort tot je
takenpakket (bv invoeren van gegevens) 

Flexibel, sociaal, adhoc werken, zelfstandig,
communicatief vaardig, teamplayer, computer
vaardig, sturing geven.

Een specifieke vooropleiding is niet nodig en
de omschreven taken zijn onder voorbehoud

CYCLOON: HEEMSKERK



Organisatieomschrijving Samenvatting functie

Verantwoordelijkheden en
taken

Kwalificaties en vaardigheden

GEÏNTERESSEERD?
Uw werkcoach helpt u graag verder

CYCLOON POST & FIETSKOERIER
SORTEERDER

Wij zijn Cycloon: de groene en sociale
bezorgexpert. Wij bezorgen snel en
efficiënt post en pakketten door heel
Nederland. En zoveel mogelijk op de fiets,
aangedreven door bruine boterhammen.
Dat is lekker duurzaam én sociaal omdat
we werken vanuit een passie voor fietsen,
het milieu en de ontwikkeling van mensen.
Samen maken we de wereld mooier! Doe
jij mee?

Cycloon is momenteel op zoek naar een  
sorteerder. Een leerplek onder
verantwoordelijkheid van een
stagebegeleider. De medewerker werkt
minimaal 12 en maximaal 24 uren per
week

Baliewerkzaamheden (deze is voor de
gevorderden): het aannemen van
postpakketten welke gebracht worden door
fietskoeriers en de stapels voorzien van de
juiste klantenkaart
Splitsen en ingooien van post in sorteerkast
Bedienen frankeermachine (deze taak is
voor gevorderden)
Aanmelden van de pakketten in systeem
Uitwisseling van de post
Je geeft aan waar je coaching en
begeleiding voor wilt ontvangen  

Zorgvuldig, lezen en tellen, samenwerken,
flexibel, collegiaal

Een specifieke vooropleiding is niet nodig en
de omschreven taken zijn onder voorbehoud

Belastbaarheid bij deze functie:

fysiek gezond zijn

CYCLOON: HEEMSKERK



Organisatieomschrijving Samenvatting functie

Verantwoordelijkheden en
taken Kwalificaties en vaardigheden

Belastbaarheid bij deze functie:

Fysiek gezond zijn 

GEÏNTERESSEERD?
Uw werkcoach helpt u graag verder

CYCLOON POST & FIETSKOERIER
POSTBEZORGER

Wij zijn Cycloon: de groene en sociale
bezorgexpert. Wij bezorgen snel en
efficiënt post en pakketten door heel
Nederland. En zoveel mogelijk op de fiets,
aangedreven door bruine boterhammen.
Dat is lekker duurzaam én sociaal omdat
we werken vanuit een passie voor fietsen,
het milieu en de ontwikkeling van mensen.
Samen maken we de wereld mooier! Doe
jij mee?

Cycloon is momenteel op zoek naar een
postverspreider. Een leerplek onder
verantwoordelijkheid van een
stagebegeleider. De medewerker werkt
minimaal 12 en maximaal 24 uren per
week

Sorteren van de post per straat en op
looproute leggen
Tellen van de post en aanvallen en start en
eindtijd invullen op het formulier
post bezorgen in de wijk
Contact opnemen met je voorman om deze
te informeren hoe het gaat en bij afwijkingen
Collega's helpen in andere wijken wanneer
je klaar bent
Je fiets onderhouden op het gebied van
dagelijks gebruik
Je geeft aan waar je coaching en
begeleiding voor wilt ontvangen 

Zorvuldig, fysiek fit, lezen en tellen,
samenwerken, flexibel, collegiaal

Een specifieke vooropleiding is niet nodig en
de omschreven taken zijn onder voorbehoud

CYCLOON: HEEMSKERK



Organisatieomschrijving

Samenvatting functie

Verantwoordelijkheden en
taken

Kwalificaties en vaardigheden

Belastbaarheid bij deze functie:

Fysiek gezond zijn 

GEÏNTERESSEERD?
Uw werkcoach helpt u graag verder

CYCLOON POST & FIETSKOERIER
CHAUFFEUR

Wij zijn Cycloon: de groene en sociale
bezorgexpert. Wij bezorgen snel en
efficiënt post en pakketten door heel
Nederland. En zoveel mogelijk op de fiets,
aangedreven door bruine boterhammen.
Dat is lekker duurzaam én sociaal omdat
we werken vanuit een passie voor fietsen,
het milieu en de ontwikkeling van mensen.
Samen maken we de wereld mooier! Doe
jij mee?

Cycloon is momenteel op zoek naar een
chauffeur. Een leerplek onder
verantwoordelijkheid van een
stagebegeleider. De medewerker werkt
minimaal 12 en maximaal 24 uren per
week

Zelfstandig, flexibel, goed autorijden,
improviseren, enthousiast, nauwkeurig,
minimaal 3 jaar rij-ervaring!

Een specifieke vooropleiding is niet nodig en
de omschreven taken zijn onder voorbehoud

laden van de post en pakketten voor de te
rijden route op een juiste manier in de
bestelauto
Checken of je al je post en pakketten bij je
hebt en de aantallen tellen en in vullen op
een lijst
Lossen van de post en pakketten bij de
klanten
De betelauto netjes onderhouden en zorgen
dat deze bij terugkeer afgetankt wordt
ingeleverd na einde werkdag

Rijdt netjes en houdt zich aan de verkeersregels
Is de Nederlandse taal goed machtig. Zowel
spreken, lezen als schrijven gaat je goed af.
Je geeft aan waar je coaching en begeleiding
voor wilt ontvangen

CYCLOON: HEEMSKERK



 RATAPLAN SORTEERDER
Organisatieomschrijving
CRATAPLAN:  HEEMSKERK

De kringloopwinkel van RataPlan maakt
werk van Leuk, Sociaal en Duurzaam
ondernemen.
Leuk Wij bieden elke dag nieuwe, unieke
items in onze winkels aan 
Sociaal Wij willen dat werken loont en dat
iedereen mee kan en mag doen
Duurzaam Wij zorgen voor een langere
levensduur van producten of recycling van
grondstoffen

Verantwoordelijkheden en
taken

Sorteren van binnengekomen goederen op
winkelkwaliteit, controleren op gebreken,
prijzen van goederen, aanvullen van
voorraad in magazijn en/of winkel, uitstallen
van de goederen in de winkel en het up-to-
date houden daarvan, eventueel klanten te
woord staan, goederen na kleine reparatie
geschikt maken voor de verkoop,
schoonhouden werkplaats en goederen,
begeleiden en helpen van nieuw in te werken
personeel, 
verricht werkzaamheden volgens gemaakte
werkafspraken en roosters, plant zelf de
volgorde van de werkzaamheden binnen de
gemaakte afspraken

Samenvatting functie

RataPlan is momenteel op zoek naar
een sorteerder die zorgdraagt voor het
sorteren, repareren, prijzen en in de
winkel zetten van goederen. Een
leerplek onder verantwoordelijkheid van
een stagebegeleider voor minimaal 12
en maximaal 24 uren per week.

Belastbaarheid bij deze functie:

goede lichamelijke conditie
staand werk afgewisseld met lopen, til-
en bukwerkzaamheden.

Kwalificaties en vaardigheden

Precies, verzorgd, hulpvaardig, zowel redelijk
zelfstandig als in teamverband kunnen werken,
klantvriendelijk

Een specifieke vooropleiding is niet nodig en
de omschreven taken zijn onder voorbehoud

GEÏNTERESSEERD?
Uw werkcoach helpt u graag verder



 RATAPLAN KASSA/BALIE
Organisatieomschrijving
RATAPLAN:  HEEMSKERK

De kringloopwinkels van RataPlan maakt
werk van Leuk, Sociaal en Duurzaam
ondernemen.
Leuk Wij bieden elke dag nieuwe, unieke
items in onze winkels aan 
Sociaal Wij willen dat werken loont en dat
iedereen mee kan en mag doen
Duurzaam Wij zorgen voor een langere
levensduur van producten of recycling van
grondstoffen

Verantwoordelijkheden en
taken

Klanten te woord staan, informatie
verstrekken over het kringloopbedrijf in het
algemeen, afrekenen klanten en bedienen
kassa, actief benaderen met van klanten en
het geven van (aankoop)adviezen,
zorgdragen voor een goede
verkooppresentatie, sorteren en verkoop
geschikt maken van goederen, op orde
houden van de werkplek, aantrekkelijk
inrichten van de winkel en etalage, afprijzen
van goederen in overleg met (assistent)
teamleider, bedienen telefoon,
beantwoorden vragen aan de balie van
klanten en/of overige melders,
schoonhouden van winkelinterieur, overige
werkzaamheden, verricht werkzaamheden
onder verantwoording van (assistent)
teamleiding, plant zelf de volgorde van
werkzaamheden binnen de gemaakte
afspraken

Samenvatting functie

Belastbaarheid bij deze functie:

De fysieke inspanning bestaat veel uit
staan, afgewisseld met lopen, tillen,
bukken, poetsen, zitten e.d. Een goede
ichamelijke conditie is nodig.

Kwalificaties en vaardigheden
Cijfermatig inzicht, klantvriendelijk, goede
communicatieve vaardigheden,
stressbestendig, verkoopgericht.

Een specifieke vooropleiding is niet nodig en
de omschreven taken zijn onder voorbehoud

RataPlan is momenteel op zoek naar
een medewerker kassa/balie, die als
eerste aanspreekpunt is voor klanten en
zorgdraagt voor bepaalde
administratieve taken. Een leerplek
onder verantwoordelijkheid van een
stagebegeleider voor minimaal 12 en
maximaal 24 uren per week.

GEÏNTERESSEERD?
Uw werkcoach helpt u graag verder



Organisatieomschrijving
RATAPLAN:  HEEMSKERK

De kringloopwinkels van RataPlan maakt
werk van Leuk, Sociaal en Duurzaam
ondernemen.
Leuk Wij bieden elke dag nieuwe, unieke
items in onze winkels aan 
Sociaal Wij willen dat werken loont en dat
iedereen mee kan en mag doen
Duurzaam Wij zorgen voor een langere
levensdruur van producten of recycling van
grondstoffen

Verantwoordelijkheden en
taken

Samenvatting functie
RataPlan is momenteel op zoek naar
een sorteermedewerker die zorgdraagt
voor het sorteren en prijzen van kleding,
textiel en schoenen. Een leerplek onder
verantwoordelijkheid van een
stagebegeleider. De medewerker werkt
minimaal 12 en maximaal 24 uren per
week

Kwalificaties en vaardigheden

Precies, verzorgd, hulpvaardig, zowel redelijk
zelfstandig als in teamverband kunnen werken.

Een specifieke vooropleiding is niet nodig en
de omschreven taken zijn onder voorbehoud

 RATAPLAN KLEDINGSORTEERDER

Belastbaarheid bij deze functie:

Goede lichamelijke conditie
staand werk afgewisseld met lopen, til-
en bukwerkzaamheden.

Selecteren van kleding en textiel, sorteren
van binnengekomen textiel op draagbaarheid
en winkelkwaliteit, controleren op gebreken,
het wegen van inkomende, verwerkte en
uitgaande goederen, prijzen van textiel
kleding, schoenen, riemen, schoonhouden
van de werkplaats, verricht werkzaamheden
uit volgens gemaakte werkafspraken en
roosters en onder de verantwoording van de
team- en bedrijfsleider.

GEÏNTERESSEERD?
Uw werkcoach helpt u graag verder



FUNCTIE

Organisatieomschrijving

Verantwoordelijkheden en
taken

Samenvatting functie

Kwalificaties en vaardigheden

Belastbaarheid bij deze functie:

GEÏNTERESSEERD?
Uw werkcoach helpt u graag verder


