VACATURE
Medewerker Algemene Diensten
Schadeherstelbedrijf
32- 40 uur
Deze vacature is uitsluitend bedoeld voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en
die een Wajong uitkering hebben. De werkgever heeft Quality Coaching gevraagd om de
Werving & Selectie te verzorgen voor deze vacature. We willen u vragen niet rechtstreeks
contact op te nemen met het bedrijf. De werkgever stelt dit niet op prijs.
Algemene informatie over het bedrijf:
Onze relatie is een gerenommeerd autoschadeherstelbedrijf met een vijftal filialen in
Nederland.
Het is een gezellig en sociaal autoschadeherstelbedrijf waar naast hard werken de
collegialiteit belangrijk is.
Een zeer leuke en afwisselende functie waar geen dag hetzelfde is.
Bij het filiaal in Groningen is er als gevolg van promotie een functie vrijgekomen voor een
medewerker algemene diensten.
Werkzaamheden:
 Auto’s schoonmaken, door wasstraat rijden, stofzuigen e.d.
 Auto’s voor aanvullende reparaties naar omliggende garages brengen en halen.
 Je bent verantwoordelijk van het netjes houden van binnen en het buitenterrein.
 Ondersteunen schadeherstellers bij demontage en montage.
 Alle overige voorkomende werkzaamheden.
Functie-eisen:
 Je hebt twee rechterhanden en weet van aanpakken.
 Je hebt affiniteit/ervaring/passie voor auto’s.
 Je bent netjes en representatief.
 Je bent minimaal 32 uur inzetbaar.
 Je kan zelfstandig werken.(na inwerkperiode)
 Je bent leergierig.
 Je hebt een rijbewijs B (vereiste)
Arbeidsvoorwaarden:
 Het bedrijf is geopend maandag t.e.m. vrijdag van 08.00 uur tot 18.00 uur.
 Het is mogelijk om eerst een paar dagen mee te draaien, daarna start je met een
proefplaatsing van 2 maanden en vervolgens een contract.

 Er wordt voorzien in een goede inwerkperiode waarbij dagelijks begeleiding
aanwezig is.
 Salaris: Basis is WML
 Je reiskosten zijn bespreekbaar.
Sollicitatieprocedure:
Heeft u interesse in deze vacature? Stuur dan uw CV met een persoonlijke motivatiebrief
voor de genoemde sluitingsdatum naar sollicitatie@qcvacaturebank.nl t.a.v. Jurjen
Heikens of Marleen de Vries.
Daarnaast vragen we u de volgende gegevens volledig aan te leveren:
• Ontvangt u op dit moment een uitkering? Zo ja, welke?
• Van welke organisatie ontvangt u de uitkering?
• Wie is uw contactpersoon bij de uitkeringsinstantie?
• Volgt u op dit moment een re-integratietraject ? Zo ja, wie is uw contactpersoon ?
• Welke voorzieningen zijn op u van toepassing? (bijvoorbeeld subsidie, begeleiding,
loondispensatie, etc.). Informeer eventueel bij uw contactpersoon.
• Waarom heeft u een grote afstand tot de arbeidsmarkt ?
• Zijn er nog bijzonderheden die van belang zijn om te vermelden?
Indien u niet alle antwoorden weet, dan kunt u dit navragen bij uw re-integratiecoach
of contactpersoon van de uitkerende instantie (gemeente of UWV).
De sluitingsdatum voor deze vacature is 30 september 2018
Na de sluitingsdatum zal er een eerste selectie plaatsvinden waarna geschikte kandidaten
uitgenodigd worden voor een gesprek.
Met de werkgever is afgesproken dat Quality Coaching de eventuele begeleiding/
jobcoaching zal verzorgen.
Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Jurjen Heikens,
06 466 388 57
Deze vacature is verspreid via de QCVacaturebank en Wajongwerkt.nl

