VACATURE
Productiemedewerker
38 uur per week
Standplaats: Kornhorn
Deze vacature is 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.
1) Algemene informatie over het bedrijf
Het betreft een familiebedrijf n Kornhorn dat gespecialiseerd is in het
vervaardigen van gesmeed gereedschap. Er werken plusminus 25 medewerkers
en het bedrijf is bekend met mensen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt
hebben. Het is een modern industrieel bedrijf, waarbij de kwaliteit vanaf de
oorsprong centraal staat. De producten worden wereldwijd gedistribueerd. Het
bedrijf produceert een breed assortiment, van straathamers tot spades, van
schoffels tot stootijzers. Werktijden zijn: maandag t/m donderdag 06.45 uur tot
16.00 uur. Vrijdag van 06.45 tot 12.00 uur.
2) Werkzaamheden
Het is een zeer brede functie waarbij rekening wordt gehouden met de wensen van
de kandidaat. Je gaat hoofdzakelijk werken op de afdeling dompel/verfspuiterij.
Maar je kan ook ingezet worden op de andere afdelingen, de werkzaamheden hier
zijn:
-

Het bedienen van een lasrobot.
Het vullen en bedienen van machines.
Het schuren en afwerken van tuingereedschap.

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd in een ambachtelijke werkplaats.
3) Functie-eisen:
Je moet interesse hebben in de metaalindustrie, motivatie is een eis!
Het kunnen en willen uitvoeren van de taken bij 2.
Het werk is fysiek, hier moet je toe in staat zijn.
Redelijk zelfstandig kunnen werken na je inwerkperiode, uiteraard kun je bij
vragen of moeilijkheden terugvallen op een begeleider.
Een rijbewijs zou mooi zijn. Je moet wel zelfstandig op de werkplek kunnen
komen.
4) Persoonskenmerken:
Werklustig, leergierig en gemotiveerd zijn.
Aan afspraken kunnen houden
Verantwoordelijk/betrouwbaar.
In staat zijn hard te willen en kunnen werken.

5) Arbeidsvoorwaarden:
Na een proefplaatsing van 2 maanden wordt er bij goed functioneren een
arbeidscontract aangeboden. Urenopbouw is mogelijk.
Reiskosten worden vergoed, ook tijdens de proefplaatsing.
6) Sollicitatieprocedure:
Heb je interesse in deze vacature? Stuur dan uw CV met een persoonlijke
motivatiebrief voor 30 september 2018 naar sollicitatie@qcvacaturebank.nl t.a.v.
Jurjen Heikens
Daarnaast vragen we je de volgende gegevens VOLLEDIG !! aan te leveren:
1. Ontvang je op dit moment een uitkering? Zo ja, welke?
2. Van welke organisatie ontvang je de uitkering?
3. Wie is uw contactpersoon bij de uitkeringsinstantie?
4. Volg je op dit moment een re-integratietraject ? Zo ja, wie is uw contactpersoon?
5. Welke voorzieningen zijn op jou van toepassing? (bijvoorbeeld subsidie,
begeleiding, loondispensatie, etc.). Informeer eventueel bij je contactpersoon.
6. Waarom heb je een grote afstand tot de arbeidsmarkt?
7. Zijn er nog bijzonderheden die van belang zijn om te vermelden?
Indien je niet alle antwoorden weet, dan kun je dit navragen bij je reintegratiecoach of contactpersoon van de uitkerende instantie (gemeente of
UWV).
Met de werkgever is afgesproken dat Quality Coaching de eventuele begeleiding/
jobcoaching zal verzorgen.

