
Leerling Monteur E/W 

Contactgegevens WSPR 

Naam contactpersoon Naam contactpersoon   

  Datum 6-10-2020 

E-mail rijnmond@leerwerkloket.nl   

Vacaturenummer 203520 

Vacaturegegevens 

Werkgever Hoppenbrouwers Techniek 

Vacaturetitel Leerling Monteur E/W  

Aantal arbeidsplaatsen 2 

   

  

Sector 

Aan de slag bij de Beste Werkgever 

Werken bij een bedrijf met bijna duizend collega’s, verschillende locaties, uiteenlopende technische disciplines en 

bijzondere projecten verspreid over het land. Dat is werken bij Hoppenbrouwers. Toch voelt het kleinschalig aan. Je 

werkt in een hecht team, met open collega’s die je snel goed leert kennen. En met wie je – als je wilt – ook buiten het 

werk genoeg kunt beleven.  
Organisatiesector Techniek en Productie   

    

Functieomschrijving 

Online leren & werken BIJ event. 

Dit gaat plaats vinden op maandag 2 november van 16-00 – 19:00 uur. 
 
MAANDAG 2 NOVEMBER 
START 16:00 & 19:00 UUR 
Ontdek meer over onze bbl, stage, 
trainee, duaal en startersbaan 
mogelijkheden 

Online kennismaken met onze collega’s 
Verdieping vakkennis 
 

Meld je aan op 
event.hoppenbrouwerstechniek.nl 

 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 40 uur 

Type overeenkomst Type overeenkomst 

Werkdagen en werktijden   Ma    Di    Wo    Do    Vr    Za    Zo      

 Overige informatie  

Proefplaatsing Kies een item  Kies een item 

 Overige informatie 

  



Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Kies een item Kies een item 

 Overige informatie 

Reiskostenvergoeding?  Reiskostenvergoeding informatie 

Bereikbaarheid OV  Bereikbaarheid OV informatie 

 

Hoe wil je de kandidaten aangeleverd krijgen? 

Meld je aan op 

 
event.hoppenbrouwerstechniek.nl 

 

 

 

Leerling monteur ontstopping 

Contactgegevens WSPR 

Naam contactpersoon  Ingevuld door Amit 

Functie contactpersoon  Datum 16-11-2020 

E-mail rijnmond@leerwerkloket.nl Vacaturenummer 3179220 

WBS code 9955319 

Vacaturegegevens 

Werkgever TOS Erkend Loodgietersbedrijf B.V. 

Vacaturetitel Leerling monteur ontstopping 

Jobcoaching Kies een item 

Aantal arbeidsplaatsen 3 

Adres en postcode Adres: Baarsweg 124, Hoogvliet Postcode: 3192VR 

Doelgroep vacature Vink aan welke doelgroep voorgesteld mag worden op deze vacature: 

 Wajong  

 SW 

 Nieuwe Instroom P-Wet MET indicatie Banenafspraak 

 Praktijkroute 

 WIA/WAO (LET OP: vallen niet onder de Wet Banenafspraak) 

Omschrijving van de organisatie en de activiteiten 

Omschrijf hier de organisatie en bedrijfsactiviteiten 

 

Organisatiesector Techniek en Productie Begeleiding Collega's 

Omvang organisatie 10-50 medewerkers Aansturing Begeleider 

Omvang afdeling 5-15 medewerkers Organisatiewebsite http://www.tostotaal.nl/ 

Werkomgeving Buitenomgeving 

Functieomschrijving 

Omschrijf hier de functie 

 

Harde criteria Gemotiveerd zijn en niet bang zijn voor “vieze handen” 

Werk- en denkniveau VMBO  Overige informatie  
 
 

 
 

Competenties Interesse tonen Discipline tonen Werken conform 

veiligheidsvoorschriften 

Goed zorgdragen voor 

materialen en middelen 

Een positieve kijk houden Instructie opvolgen 

 

 

 

 

Functie affiniteiten Buiten Gereedschap Fysiek gemiddeld zwaar 

werk 



Duidelijk afgeronde 

klussen/taken 

Harde geluiden Kies een item 

 
 

 
 

Overige competenties Overige competenties 

Overige functie affiniteiten Overige functie affiniteiten 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 40 uur 

Type overeenkomst Tijdelijk 

Werkdagen en werktijden   Ma    Di    Wo    Do    Vr    Za    Zo     van: 08.00 tot: 17.00 

 Storingsdiensten, 1 x per maand ben je oproepbaar in het weekend  

Proefplaatsing Ja  2 maanden 

 Overige informatie 

Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Wens B (B, BE of B+) 

 Je krijgt, wanneer je volledig bent ingewerkt ook een eigen bus 

Reiskostenvergoeding?  Reiskostenvergoeding informatie 

Bereikbaarheid OV  Bereikbaarheid OV informatie 

Bijzonderheden (extra beschrijving) 

Het uitvoeren van alle voorkomende onderhouds- en reparatiewerkzaamheden tbv rioolsystemen. 

Het bedrijf biedt een interne opleiding, een zelfstandige en afwisselende baan, doorgroeimogelijkheden. 

 

Competenties: Gemotiveerd, geen 9-5 mentaliteit (een klus moet gewoon worden afgemaakt, ook na 17 uur), flexibel, 

een klein beetje technisch aangelegd. Maar iemand die dit vak wil leren is welkom! 

 

Vervoer: nvt, (worden in de eerste instantie opgehaald) 

 

Werktijden:  8-17 uur maar dit is flexibel, overwerk komt regelmatig voor. 

Werkdagen: maandag t/m vrijdag 

 

Ploegendiensten: nee, maar wel storingsdiensten, 1 x per maand ben je oproepbaar in het weekend. 

 

Functie-eisen: vanaf 18 jaar, het liefst in bezit van rijbewijs B, bezit van VCA, bereid tot het draaien van 

storingsdiensten, woonachtig regio groot Rijnmond, geen 9-5 mentaliteit!!! 

 

Taalvaardigheid: redelijke kennis van de Nederlandse taal 

 

Vereiste certificaten: VCA 

 

Rioolmonteur (opleiding) 
Contactgegevens WSPR 

Naam contactpersoon    

  Datum 8-12-2020 

E-mail rijnmond@leerwerkloket.nl   

Vacaturenummer 3877220 

Vacaturegegevens 

Werkgever Opleidingstraject  

Vacaturetitel 

Opleiding tot Rioolmonteur  

Aantal arbeidsplaatsen 5 

   

  

Sector  



Omschrijf hier de organisatie en bedrijfsactiviteiten 

Organisatiesector Techniek en Productie   

    

Functieomschrijving 

Werk je graag met je handen en ben je niet bang voor buiten werk! Pak dan nu je kans en start met een geheel nieuw 

opleidingstraject! Je leert met nagebouwde riool situaties alle facetten om als basis monteur aan de slag te gaan. Daarnaast 

ga je vrij snel stage lopen. 

 

Geen specifieke vooropleiding nodig - praktisch ingesteld en een flexibele houding - affiniteit met techniek, maar je hoeft geen 

technisch wonder te zijn, de in en out’s van het vak leer je. --niet bang zijn om een gesprek aan te gaan, want voor deze baan 

heb je rechtstreeks contact met de klant. 

 

Een opleidingstraject van 14 weken (scholing en stage met behoud van uitkering). 10 Weken praktijkles in BoZ en vanaf week 

5 stage lopen bij een rioolbedrijf in jouw regio. Daarna een baan in een gezond en groeiend bedrijf. 

 

 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 40 uur 

Type overeenkomst Tijdelijk/vast  

Werkdagen en werktijden   Ma    Di    Wo    Do    Vr    Za    Zo      

 Overige informatie  

Proefplaatsing Kies een item  Kies een item 

 Overige informatie 

Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Eis B (B, BE of B+) 

 Overige informatie 

Reiskostenvergoeding?  Reiskostenvergoeding informatie 

Bereikbaarheid OV  Bereikbaarheid OV informatie 

 

Hoe wil je de kandidaten aangeleverd krijgen? 

CV  
 

Brandwacht (ook opleiding) 
Contactgegevens WSPR 

Naam contactpersoon    

  Datum 22-4-2020 

E-mail rijnmpnd@leerwerkloket.nl   

Vacaturenummer 1181320 

Vacaturegegevens 

Werkgever 21 Academy B.V. 

Vacaturetitel Brandwacht (ook opleiding) 

Aantal arbeidsplaatsen 2 

   

  

Sector Een professioneel en innovatief installatiebedrijf in de regio Zuidwest-Nederland en Vlaanderen.. 

 

Organisatiesector Techniek en Productie   

    

Functieomschrijving 

 
 



Ervaren kandidaten brandwacht, maar ook kandidaten die de opleiding willen doen. 

 
Wij zijn altijd opzoek naar Brandwachten, dit kunnen mensen zijn met ervaring en certificaten maar ook 
mensen zonder ervaring of certificaten. Wij hebben binnen ons uitzendbureau een opleider zitten die de 
volgende opleidingen geeft:  
- VCA Vol en Basis;  
- BHV  
- Gasmeten SOG  
- Kleine blusmiddelen en water- en schuimvoerende armaturen  
- Ademlucht SOG  
- Buitenwacht SOG  
- DLP  
Als mensen bij ons komen werken krijgen ze een fase A contract en krijgen ze in principe de opleidingen 

gratis, maar dit betekent wel dat ze minstens 2100 uur voor ons gewerkt moeten hebben. Mensen die 
geen ervaring hebben maar willen werken kunnen daarom altijd bij ons terecht. 
 
 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 40 uur 

Type overeenkomst Tijdelijk, mogelijkheid tot vast  

Werkdagen en werktijden   Ma    Di    Wo    Do    Vr    Za    Zo      

 Overige informatie  

Proefplaatsing Kies een item  Kies een item 

  
 

Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Eis B (B, BE of B+) 

 Overige informatie 

Reiskostenvergoeding?  Reiskostenvergoeding informatie 

Bereikbaarheid OV  Bereikbaarheid OV informatie 

 

Hoe wil je de kandidaten aangeleverd krijgen? 

 
CV en motivatie 
 

Fietskoerier 
Contactgegevens WSPR 

Naam contactpersoon    

  Datum 6-11-2020 

E-mail rijnmond@leerwerkloket.nl   

Vacaturenummer 3559120 

Vacaturegegevens 

Werkgever Cycloon Fietskoeriers 

Vacaturetitel  

Aantal arbeidsplaatsen 2 

   

  

Sector 

Omschrijf hier de organisatie en bedrijfsactiviteiten 

Organisatiesector Haven, Transport en Logistiek   

    

Functieomschrijving 

Fietsbezorger 



 

Cycloon bezorgt pakketten met voornamelijk sportieve fietskoeriers en richten zich daarom op het duurzaam 
klantenbestand. Cycloon is ook actief op de noordoever van Rotterdam.  
Het is een relatief klein, jong, enthousiast, sportief en sociaal bedrijf. ! 
 
Zie voor het profiel en het filmpje: https://cycloon.eu/werken-bij/vacatures/fietskoerier-in-rotterdam  & 
https://www.youtube.com/watch?v=V6L-7K2_Uak 
 

Let op! Deze functie is alleen voor enthousiaste sportievelingen geschikt en voor werkzoekende die een aantal 

avonduren extra willen werken. O.a. voor mensen die nog een 2e baan zoeken.  

Werk is van ma-vr van 17.30-22.30 uur en je moet minimaal 2 avonden per week beschikbaar zijn. 

 

Locatie  

Seinhuiswachter 9-11 

3034 KH Rotterdam 

 

Contract 

Bij beide functies krijg je een 0-uren contract van 7 maanden. 

 

 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 0 uren contract, in de praktijk ca. 10-15  

  

Type overeenkomst Type overeenkomst 

Werkdagen en werktijden  x  Ma   x  Di   x  Wo  x  Do   x  Vr    Za    Zo      

 Overige informatie  

Proefplaatsing Kies een item  Kies een item 

 Overige informatie 

  

https://cycloon.eu/werken-bij/vacatures/fietskoerier-in-rotterdam
https://www.youtube.com/watch?v=V6L-7K2_Uak


Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Niet benodigd Kies een item 

 Overige informatie 

Reiskostenvergoeding?  Reiskostenvergoeding informatie 

Bereikbaarheid OV  Bereikbaarheid OV informatie 

 

Hoe wil je de kandidaten aangeleverd krijgen? 

Via email.  
 

Politieagent 
Contactgegevens WSPR 

Naam contactpersoon    

  Datum 7-12-2020 

E-mail rijnmond@leerwerkloket.nl   

Vacaturenummer 3932620 

Vacaturegegevens 

Werkgever Politie eenheid Rotterdam   

Vacaturetitel  

Aantal arbeidsplaatsen 10 

   

  

Sector 

Omschrijf hier de organisatie en bedrijfsactiviteiten 

Organisatiesector Overheid   

    

Functieomschrijving 

(opleiding) Politieagent  

Spreekt praktisch politieoptreden jou aan? Wil jij graag een bijdrage leveren om de veiligheid te 
verbeteren? En hou je ervan fysiek bezig te zijn? Dan is de mbo 4 politieopleiding iets voor jou. In deze 

brede beroepsopleiding word jij in anderhalf jaar klaargestoomd voor het politievak. 

Vanaf de start van je opleiding ben je in dienst van de politie. Niet alleen betaalt de politie je opleiding, 
ook krijg je tijdens je studie al een salaris en worden je reiskosten vergoed. En als je de opleiding positief 
afrondt, ben je gegarandeerd van een baan.  

Uit oogpunt van diversiteit worden met name kandidaten met een migratie achtergrond uitgenodigd te 
solliciteren. Mogelijk ook interessant voor mensen die een carrière switch overwegen.  

Om mee te mogen doen met de opleiding dient de volgende selectie procedure te zijn doorlopen: 

-cognitieve test: dit is een rekentoets. U krijgt hier een (online) training voor omdat deze test als lastig 
wordt ervaren: online 

-taaltest: online 

-gesprek  met de psycholoog en een rollenspel: online 

-sporttest: fysiek aanwezig zijn 

-medische keuring:  fysiek aanwezig zijn 

-screening (achtergrondonderzoek): online en telefonisch gesprek 

 

 

 

Aantal uur per week 38  



Type overeenkomst Type overeenkomst 

Werkdagen en werktijden  x  Ma   x  Di   x  Wo  x  Do   x  Vr    Za    Zo      

 Overige informatie  

Proefplaatsing Kies een item  Kies een item 

 Overige informatie 

 

Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Eis Kies een item 

 Overige informatie 

Reiskostenvergoeding?  Reiskostenvergoeding informatie 

Bereikbaarheid OV  Bereikbaarheid OV informatie 

 

Hoe wil je de kandidaten aangeleverd krijgen? 

Via email.  
 

Opleiding/ kweekvijver regelmatig voorkomende politie 
vacatures 
Contactgegevens WSPR 

Naam contactpersoon 
 

  

  Datum  17-11-2020 

E-mail Rijnmond@leerwerkloket.nl   

Vacaturenummer 356232 

Vacaturegegevens 

Werkgever Politie 

Vacaturetitel Opleiding/ Kweekvijver regelmatig voorkomende Politie vacatures 

Aantal arbeidsplaatsen 25 

   

  

Vacatures 
Arrestatietaken Mbo2 

• Betrokkenheid 

• Accuratesse 

• Gezag 

• Stressbestendigheid 

• Samenwerken 

• Sociale vaardigheid 

 
Intake & Service Medewerker Mbo2 

• Luisteren 

• Betrokkenheid 

• Klantgerichtheid 

• Accuratesse 

• Interculturele sensitiviteit 

• Samenwerken 

 
Kweekvijver (Hoofd) agent Mbo3/ Mbo4 

• Gezag 

• Stressbestendigheid 

• Zelfreflectie 

• Flexibel gedrag 

• Samenwerken 

• Sociale vaardigheid 



 
Politiekundige/ Recherchekundige Hbo Werk- Denkniveau 

• Probleemanalyse 

• Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid 

• Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid 

• Initiatief 

• Leervermogen 

• Samenwerken 
 

Sector 

Omschrijf hier de organisatie en bedrijfsactiviteiten 

 

Organisatiesector 

Overheid   

    

 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week Full time 

Type overeenkomst Vast 

Werkdagen en werktijden   Ma    Di    Wo    Do    Vr    Za    Zo      

 Alle dagen/ 24/7  

Proefplaatsing Ja 2 maanden 

   

 

Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Wens B (B, BE of B+) 

 Overige informatie 

Reiskostenvergoeding?  ja 

Bereikbaarheid OV  ja 

 

Hoe wil je de kandidaten aangeleverd krijgen?  

Stuur het CV naar rijnmond@leerwerkloket.nl 

  



Leer-werktraject Letselschade Behandelaar 

Contactgegevens WSPR 

Naam contactpersoon    

  Datum 4-1-2021 

E-mail rijnmond@leerwerkloket.nl   

Vacaturenummer 7221 

Vacaturegegevens 

Werkgever Randstad Letselschade B.V 

Vacaturetitel Leer- werktraject Letselschade Behandelaar  

Aantal arbeidsplaatsen 2 

   

  

Sector 

Omschrijf hier de organisatie en bedrijfsactiviteiten 

Organisatiesector Zakelijke dienstverlening   

    

Functieomschrijving 

Na een leer- werktraject van 1 jaar ga je onder begeleiding aan de slag met de uitvoering van letselschadezaken.  

Je krijgt te maken met cliënten die betrokken zijn geweest bij een verkeersongeval of andere gebeurtenis. 

Als schadebehandelaar adviseer je cliënten en treedt je namens hen op de richting van de wederpartij. Na een ruime 

inwerk- en opleidingsperiode wordt je als schadebehandelaar gedetacheerd bij één van onze klanten in de 

letselschadebranche.  

 

Als schadebehandelaar letselschade heb je de volgende verantwoordelijkheden: 

• Onder begeleiding zaken en juridische kwesties behandelen op het gebied van onrechtmatige daad en 

letselschade 

• Je adviseert de cliënt over de omvang van de schade en ziet tot een (financiële) regeling van de zaak te 

komen 

• Overleggen met de cliënt over de inhoud en wijze van behandeling van de zaak 

• Wanneer nodig externe deskundigen inschakelen 

• Cliëntbezoeken afleggen om te inventariseren wat de aard en omvang van de schade is 

 

Je behandelt zaken waarbij het verzekerde letsel heeft opgelopen door bijvoorbeeld een verkeersongeval of een 

arbeidsongeval. Daarnaast behandel je zaken die als rechtsgrond onrechtmatig daad hebben zonder dat medische 

aspecten spelen. 

 

Wat vragen wij? 
• Afgeronde HBO-Rechten of Universiteit , HBO financiële dienstverlening of MBO-Banken en Verzekeringen met 

WFT basis en schade 

• Affiniteit voor letselschadezaken 

• Klantgericht, stressbestendig, oplossingsgericht, analytisch en cijfermatig sterk 

• Empathisch en sensitief 

• Vaardig in de Nederlandse taal, zowel in woord als geschrift 

• Affiniteit met andere culturen en talen, o.a Turks, Arabisch, Pools en van Oostblok en Balkan landen.  

Wat bieden wij? 
• Uitdagende, zelfstandige functie met persoonlijke begeleiding door een eigen mentor 

• Een gedegen opleidingsprogramma 

• Na 1 jaar stage/opleiding markt conform salaris, 8% vakantiegeld. 

• Vast contract met 25 vakantiedagen per jaar. 

• Detachering bij verzekeraars na een werkperiode van 3 jaar.  

 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 40 uur 



Type overeenkomst Leer- werktraject 

Werkdagen en werktijden  x  Ma   x  Di   x  Wo   x  Do  x  Vr    Za    Zo      

 Overige informatie  

Proefplaatsing Kies een item  Kies een item 

 Leer- werktraject van 1 jaar 

Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Wens Kies een item 

 Overige informatie 

Reiskostenvergoeding? x  Reiskostenvergoeding informatie 

Bereikbaarheid OV x  Bereikbaarheid OV informatie 

 

Hoe wil je de kandidaten aangeleverd krijgen? 

Per e-mail naar rijnmond@leerwerkloket 
 

Leerling hovenier 

Contactgegevens WSPR 

Naam contactpersoon Naam contactpersoon   

  Datum 21-8-2020 

E-mail rijnmond@leerwerkloket.nl   

Vacaturenummer 2596520 

Vacaturegegevens 

Werkgever Green-Care Tuin realisatie.  

Vacaturetitel  

Aantal arbeidsplaatsen 1 

   

  

Sector 

Hoveniersbedrijf te Hoek v Holland is gericht op het ontwerpen en inrichten van nieuwe tuinen.  

Organisatiesector Kies een item   

    

Functieomschrijving 

Werkgever is op zoek naar een Vakbekwame of leerling Hovenier. 

 

Werkzaamheden zijn:  

* aanleg van tuinen, bestraten, bouwen van veranda’s, schuren/tuinhuisjes, vlonders, aanleg beregening, schuttingen, 

beplanten, verlichting, pergola’s etc.  

* Flexibel ingesteld zijn, beleefd zijn,  

* Nederlands sprekend,  

* geen 9-5 mentaliteit hebben.  

 

Overige eisen; 

* In het bezit van rijbewijs B-E 

* Ervaring in de aanleg van tuinen  

* zelfstandig kunnen werken  

* fysiek in orde ivm zwaar werk.  

* vanaf 07.00 uur beginnen.  

 

Bij een leerling Hovenier zoeken wij iemand die interesse heeft in het Hoveniersvak, zeer gemotiveerd is en het vak wil 

leren.  

Mag ook een kandidaat zijn die  1 dag naar school gaat en 4 dagen kan werken. 

 

In het bezit zijn van eigen vervoer om bij de werkgever in Hoek van Holland te komen 



U komt te werken in een gezellig team.  

Reiskosten vergoeding is een mogelijkheid.  

Veel doorgroei mogelijkheden  

Prettig werken met de juiste machines en gereedschappen 

 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 37,5 uur 

Type overeenkomst Type overeenkomst 

Werkdagen en werktijden  x  Ma  x  Di  x  Wo   x  Do  x  Vr    Za    Zo      

 07.00 uur beginnen   

Proefplaatsing Nee  Kies een item 

 Overige informatie 

Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Eis B (B, BE of B+) 

  

Reiskostenvergoeding? x  Reiskostenvergoeding informatie 

Bereikbaarheid OV  Moeizaam bereikbaar voor OV daarom Eigen vervoer noodzakelijk.  

 

Hoe wil je de kandidaten aangeleverd krijgen? 

Kandidaat aanleveren via een mail met CV en onderbouwing waarom hij/zij dit werk wilt gaan doen. 
Mailen naar rijnmond@leerwerkloket.nl 

 
  



 


