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Studentenverenigingen in Groningen hebben met de ge-
meente afspraken gemaakt om overmatig alcoholgebruik 
tegen te gaan. In het Convenant Verantwoord Alcoholge-
bruik dat de acht grootste verenigingen hebben onderte-
kend staan twintig concrete maatregelen.

Die houden onder meer in 
dat het vrijwillig barpersoneel 
wordt getraind. Daarnaast 
zullen studenten binnen de 
verenigingen aangesproken 
worden als ze voor overlast 
zorgen door drank en kunnen 
er maatregelen of sancties 
volgen. Daarvoor worden 
speciaal ve

rantwoordelijke personen 
aangesteld. “De betrokken 
partijen nemen hiermee allen 
hun verantwoordelijkheid als 
het gaat om het terugdringen 
van overmatig alcoholge-
bruik”, zegt de Groningse 
burgemeester Peter den Oudsten.

Of de verengingen zich ook houden aan de afspraken, wordt 
meegewogen bij de accreditatiebeoordeling. Vorig jaar kreeg 
studentencorps Vindicat geen accreditatie na een aantal inci-
denten waarbij overmatig alcoholgebruik een rol speelde. Dat 
betekende dat het studentencorps geen bestuursbeurzen 
kreeg en niet werd uitgenodigd voor officiële gelegenheden.

Door: ANP

Toch verloopt volgens het 
CBS de integratie moeizaam. 
Allochtone jongeren lopen op 

Turkse en Marokkaanse  
jongeren vaker hoog opgeleid
Jonge Turkse en Marokkaanse Nederlanders zijn bijna 
drie keer zo vaak hoog opgeleid als de eerste genera-
tie Turken en Marokkanen in Nederland. Dat staat in het 
Jaarrapport Integratie van het Centraal Bureau van de 
Statistiek (CBS).

Studenten op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven  foto: ANP

sociaal-economisch gebied 
nog steeds achter op au-
tochtone jongeren. Ze zijn 

gemiddeld lager opgeleid en 
stoppen vaker vroegtijdig met 
hun school of opleiding.

Iraanse leerlingen vormen 
daarop een uitzondering. 
Zij doen vaker dan autoch-
tone leerlingen havo of vwo. 
Turkse en Marokkaanse 
leerlingen zijn gemiddeld het 
laagst opgeleid.

“Wat je meekrijgt  
in je jeugd, neem je je 

hele leven mee”

Jan Latten van het CBS legt 
uit waarom de integratie nog 
steeds moeizaam verloopt.
De onderwijsprestaties 
hangen sterk samen met de 
thuissituatie van leerlingen. 
Als daar geen Nederlands 
wordt gesproken, staan leer-
lingen er aan het eind van het 
basisonderwijs slechter voor 
dan gemiddeld.

Laagopgeleide ouders, niet-
werkende ouders, een alleen-
staande ouder en een laag 
gezinsinkomen zijn factoren 
die een rol spelen bij vroegtij-
dig schoolverlaten.  

STUDENTEN GRONINGEN  
GAAN ALCOHOLMISBRUIK TEGEN

AMSTERDAM GEEFT EIGEN STUDENTEN 
VOORRANG OP HUURWONINGEN

Vanaf 2020 krijgen Amsterdamse jongeren voorrang op 
jongerenhuurwoningen in  
Amsterdam. De voorwaarde: ze kunnen aantonen dat 
ze een binding hebben met deze stad. Dit meldt ge-
meente Amsterdam.

De Huisvestingswet biedt de mogelijkheid om bij toewij-
zing van huurwoningen voorrang te geven aan huishou-
dens met maatschappelijke of economische binding aan 
de regio. 

Maximaal 50 procent van de woningen kan met voorrang 
toegewezen worden aan woningzoekenden met regiobin-
ding. Hierbinnen kan weer de helft (25 procent) met voor-
rang worden aangeboden aan inwoners met een binding 
aan de gemeente (lokale voorrang).
 
Amsterdam bouwde in de afgelopen vier jaar al 11.116 
betaalbare studenten- en jongerenwoningen erbij. De ko-
mende vier jaar komen daar nog 10.500 woningen bij. Het 
gaat om tijdelijke én permanente woningen, zelfstandig en 
met gedeelde voorzieningen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids
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LOGISTIEK CONSULTANT
 

Kom bij Boltrics werken
Wij leveren software oplossingen aan logistiek dienstverleners. Dat klinkt wellicht 
wat standaard, maar wij doen veel dingen écht anders bij onze klanten. Zo werken 
wij volgens een Fixed time en Fixed Price principe waardoor onze klanten binnen 3 
maanden live gaan! Onze klanten hebben één of meerdere vestigingen in Nederland, 
en soms ook over de grens. Bovendien weten steeds meer buitenlandse bedrijven 
onze oplossing te vinden. Heb je internationale ambities? Dan krijg je bij Boltrics de 
kans het internationale avontuur aan te gaan!

Ondanks onze grote ambities zijn we een hele platte organisatie met een gezellige 
en informele sfeer. Dat moet ook wel, want veel van wat we hier doen is teamwork. 
We maken hier geen plannen voor in de la, maar werken samen aan praktische op-
lossingen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Dat doen we richting 
klanten én onze collega’s. Die duidelijkheid zorgt ervoor dat je hier snel op de juiste 
plek komt.
 
Functieomschrijving
Als consultant implementeer je onze software bij klanten. Dit doe je aan de hand van 
een gericht advies. Hiervoor moet je allereerst goed kunnen luisteren naar de klant. 
Zo stel je hun problemen vast en met jouw logistieke en ICT-kennis kom jij vervol-
gens met de ideale oplossing. Deze weet jij duidelijk te verwoorden om zo de klant 
enthousiast te maken over jouw idee.
 

Wat neem jij mee?
• Een dosis frisse energie en leergierigheid
• Sterke drive om succesvol te zijn
• Uitstekende communicatieve vaardigheden
• Een creatief en analytisch brein
• HBO werk- en denkniveau
• Gevoel voor ICT
• Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

Wat heeft Boltrics jou te bieden?
• Een informele sfeer bij een ambitieus, snelgroeiend bedrijf
• Een team van enthousiaste professionals die voor kwaliteit gaan
•  Een marktconform salaris waarmee jij en Boltrics tevreden zijn.  

Inbegrepen zijn een pensioenregeling, 28 vakantiedagen, winstdeling en 
natuurlijk goede faciliteiten.

• Vrijheid en doorgroeimogelijkheden
• Volop trainings- en opleidingsmogelijkheden

Samen met jou kijken we graag waar jouw ambities liggen. Benieuwd of wij een 
goede match vormen? Neem dan gerust contact op met Mellany Zeegers (HR) via 06 
– 211 781 31 of hrm@boltrics.nl. Een telefoongesprek van 10 minuten zegt vaak veel 
meer dan een uitgebreide tekst. Wél enthousiast en benieuwd wat wij nog meer voor 
jou in petto hebben? Neem dan eens een kijkje op https://www.boltrics.nl/werken-
bij-boltrics/ en wie weet zien we je volgende week bij de koffie. 

(Senior) Adviseur
ReaSeuRo

Functieomschrijving

Je taken bestaan voornamelijk uit het uitvoeren van diverse soorten  
adviesprojecten met betrekking tot het opsporen en ruimen van NGE 
(met name uit de Eerste en de Tweede Wereldoorlog) zowel op land als 
offshore. In het kader van de functie definieer je samen met de klant de 
probleemstelling en werk je in overleg met onze inhoudelijk specialisten 
adviezen in de vorm van brieven, rapporten en verslagen uit. Ook het 
toelichten en presenteren van de resultaten bij onze klanten of andere 
belanghebbenden behoort tot het takenpakket.

Functie-eisen

Wij verwachten een kandidaat met tenminste een HBO werk- en  
denkniveau en affiniteit met civiele techniek, milieutechniek, geologie, 
archeologie of maritieme offshore. Wij zoeken een communicatief sterke 
en commercieel vaardige collega, die zich flexibel op kan stellen, klant- 
en oplossingsgericht en stressbestendig is en goed kan functioneren in 
ons team. Aantoonbare werkervaring in de explosieven opsporing is niet 
noodzakelijk. De benodigde vaktechnische kennis op het gebied van  
explosieven, wordt verzorgd binnen ons eigen opleidingscentrum.  
Talenkennis zowel mondeling als schriftelijk in de Nederlandse en  
Engelse taal is een must, Duits is gewenst.

Wij bieden je een zelfstandige en veelzijdige fulltime functie bij een  
professioneel en enthousiast bedrijf waar gevoel voor humor en  
flexibiliteit zeer belangrijk zijn. Doorgroeien tot Senior Adviseur behoort 
tot de mogelijkheden. Daarnaast bieden wij goede secundaire arbeids-
voorwaarden.

Contactgegevens

Stuur dan je brief met curriculum vitae per e-mail naar:
REASeuro - t.a.v. Judith de Klijn - e-mailadres: j.deklijn@reaseuro.com
Alphenseweg 4a
5133NE Riel
Tel.: 0135186076

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

REASeuro (Riel Explosive Ad-
vice & Services Europe B.V.) 
is gespecialiseerd in explo-
sieven opsporing en ruiming. 
Sinds de oprichting in 1998 
werken wij met een team van enthousiaste specialisten aan het realise-
ren van onze visie: het op maatschappelijk verantwoorde wijze oplos-
sen van vraagstukken met betrekking tot explosieven in de breedste zin 
van het woord. REASeuro biedt haar diensten wereldwijd aan.

DE 5 BELANGRIJKSTE 
SOLLICITATIETIPS!
De beste manier om jouw droombaan 
te vinden verandert met de tijd. De 
arbeidsmarkt beweegt net zoals jouw 
ideale baan waarvan de beschrijving 
ook veranderd. Wat echter wel het 
zelfde blijft, is het sollicitatiegesprek 
– Jouw kans om jezelf te verkopen 
voor de baan! 

De eerste dertig seconden zijn het 
belangrijkste bij je sollicitatie. Wil 
je dus boven de rest uit springen is 
het belangrijk dat je weet waar je op 
moet letten. Wees gerust, iedereen 
die dit succesvol doet heeft zich 
eerst goed voorbereid, heeft  
geoefend en is daarna pas het  
sollicitatiegesprek aan te gaan.

5 tips voor een succesvol sollicitatie-
gesprek:

1. De eerste indruk is belangrijk

sollicitatiegesprek
Begroet je interviewers met een 
glimlach en geef ze een goede hand. 
Prettig oogcontact is hierbij belang-
rijk. Wanneer je wordt opgehaald 
bij de receptie om naar de sollicita-
tie ruimte te gaan, is het goed een 
eenvoudig praatje te houden. Het 
eigenlijk verkopen van jezelf gebeurt 
hier namelijk al. Je laat vanaf het be-
gin al een indruk achter bij je wellicht 
toekomstige werkgever! Een positie-
ve kijk op jouw voordat het gesprek 
werkelijk begint, is perfect voor jouw 
kansen.

2. Wees voorbereid

Voordat je het gesprek in gaat, lees 
je nogmaals snel je CV door en de 
werkbeschrijving door als laatste 
verfvisser voor het gesprek. Verder 
vooraf aan het gesprek doe je goed 

onderzoek naar het bedrijf. Bekijk 
goed de website en Social Media 
van het bedrijf. Is er meer te vinden? 
Zoek er naar om jezelf een beter 
beeld te geven. Mocht je gesprek 
over een salaris gaan, zorg dan dat je 
onderzocht hebt wat bij jouw functie 
een gepast salaris is.

Duidelijk
3. Voorkom gewauwel, gebazel en 
geleuter

Jouw antwoorden op vragen moeten 
compleet zijn. Een paar seconden 
rust voordat je begint te spreken 
geeft je een kort moment om je 
gedachten te ordenen voor een beter 
antwoord. Pak een klein momentje 
rust voor het spreken. Dit helpt te 
voorkomen dat dingen gezegd wor-
den waar je spijt van kunt krijgen.

4. Waarom ben jij de beste kandi-
daat?

De meeste job advertenties vragen 
om kwaliteiten die gezocht worden. 

Een team player, communicatieve 
vaardigheden. Noem maar op. Het is 
aan jouw om voorbeelden aan te dra-
gen die deze vaardigheden vertalen. 
Bereid je voor om over jouw kennis, 
ervaring en vaardigheden te praten. 
Noem minimaal drie goede punten 
over jezelf die relevant zijn voor het 
bedrijf en de job.

5. Ben positief

Iedereen vind het prettig omgeven te 
zijn door positieve mensen. Mensen 
met een negatieve houding zijn niet 
prettig om mee te werken en krijgen 
minder voor elkaar. Straal positiviteit 
uit waar mensen in de buurt van wil-
len zijn! Jouw positiviteit kan werke-
lijk doorslaggevend zijn tijdens een 
gesprek. 
Een werkgever zal blij zijn met ie-
mand die niet slecht over hem of over 
het bedrijf zal praten en iedereen om 
zich heen motiveert. Enthousiasme 
moet zich uiteraard ook vertalen naar 
het nemen van uitdagingen relevant 
voor de job.
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Vlastuin is gestart in 1959 en is uitgegroeid tot een groep toonaangevende bedrijven in de metaalsector. 
Vlastuin vervaardigt eigen producten, waaronder de bekende trailermerken D-TEC, Bulthuis en Vogelzang. 
Daarnaast produceert Vlastuin voor bekende Europese fabrikanten halffabricaten en lassamenstellingen. 
Een landbouwmechanisatiebedrijf maakt de Vlastuin Group compleet. Momenteel biedt Vlastuin werkge-
legenheid aan ruim 350 werknemers. 

FUNCTIE INHOUD
Als Proces Engineer ben je verantwoordelijk voor het 
projectmatig optimaliseren van productieprocessen. In 
nauwe samenwerking met projectleiders en productie 
werk je aan verschillende verbeterprojecten. Hierin ben 
je verantwoordelijk voor het voorbereiden en imple-
menteren van technieken, methoden en middelen die 
het productieproces vormgeven. Je verzamelt gege-
vens, analyseert deze en overlegt met interne en exter-
ne partijen. Je stelt een verbeterplan op en zorgt voor 
de implementatie ervan. Hierin houd je altijd één doel 
voor ogen: efficiencyverhoging van onze productie.

PROFIEL
•  Je hebt HBO denk- en werkniveau;
•  Je beschikt over een relevante technische vooroplei-

ding;
•  Je kunt goed samenwerken en communiceren op ver-

schillende niveaus;
•  Je bent een kei in plannen, organiseren en voort-

gangsbewaking;
•  Je bent creatief, denkt in mogelijkheden en hebt een 

hands-on mentaliteit;
•  Je bent kwaliteitsgericht, flexibel en resultaatgericht.

Als .NET Developer ben je samen 
met je collega’s van het Scrumteam 
verantwoordelijk voor de ontwikke-
ling van software (firmware, webap-
plicaties en desktopapplicaties) ten 
behoeve van onze D-TEC produc-
ten en onze interne processen.

PROFIEL
•  relevante opleiding op HBO-ni-

veau;
•  ervaring met .NET (C#), SQL en 

Javascript / Typescript;
•  ervaring met AngularJS en REST-

ful API’s is een pré;
•  in staat om zowel zelfstandig als in 

teamverband te werken;

•  creatief, accuraat en resultaatge-
richt;

•  actief in het bijhouden van ontwik-
kelingen binnen het vakgebied en 
het leren van nieuwe technieken.

Enthousiast geworden voor deze 
functie, maar voldoe je niet volledig 
aan het profiel? Of ligt je interesse 
specifiek bij Front-end of Back-
end? Laat deze kans niet liggen en 
overtuig ons in jouw motivatiebrief 
van jouw talent. Wij bieden binnen 
deze functie ruimte voor je eigen 
ontwikkeling en interesses.

JOUW WERKOMGEVING:
Op onze afdeling automatisering 
werkt momenteel een enthousiast 
en betrokken team van 10 perso-
nen, waaronder systeembeheer-
ders, applicatiebeheerders en soft-
ware engineers. Kenmerkend voor 
deze afdeling is een open cultuur en 
een no-nonsens mentaliteit. De on-
derlinge betrokkenheid is groot en 
regelmatig wordt er met elkaar een 
leuke activiteit gepland. De afdeling 
automatisering vormt een belang-
rijke spil in de Vlastuin-organisatie, 
omdat Vlastuin haar processen 
continue wil verbeteren met onder-
steunende systemen en applicaties.

Wij zijn op zoek naar mensen die onderstaande 3 vacatures kunnen invullen:

 Technical Engineer Robotisering

WIJ BIEDEN
Als succesvol familiebedrijf bieden wij een stabiele werkomgeving, waarin volop mogelijkheden zijn voor jouw  

persoonlijke ontwikkeling. Bij goed functioneren is er altijd uitzicht op een vaste aanstelling. Wij bieden een markt-
conform salaris en hanteren de arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Metaal en Techniek. Vlastuin streeft met haar 
producten hét beste en slimste na, dit maakt onze organisatie tot een inspirerende en uitdagende werkomgeving.

SOLLICITEREN?
Heb je interesse in deze functie? Dan zijn wij benieuwd naar jouw sollicitatie. 

Ga naar www.werkenbijvlastuin.nl en solliciteer naar de functie

FUNCTIE INHOUD
Als Technical Engineer Robotise-
ring ben je verantwoordelijk voor 
het ontwikkelen en verbeteren van 
robotsoftware voor diverse produc-
tieprocessen waaronder lassen, 
stralen, schooperen en spuiten. 
Het mooie aan deze functie is, dat 
je nauw samenwerkt met je collega 
engineers, die verantwoordelijk zijn 
voor het ontwerp van een nieuwe 
trailer. Op het moment dat een trailer 
als proto is ontwikkeld, neem jij het 
gehele proces van de ontwikkeling 
van robotsoftware voor je rekening.

Je hoofdtaken zijn:
•  construeren en ontwerpen op ba-

sis van functionele specificaties;
•  off-line programmeren van robots 

(ABB);

•  analyseren van productieproces-
sen, ontwerpen van productiemid-
delen (bijv. tooling en robotpro-
grammering) en proces lay-out;

•  automatiseren van productiepro-
cessen.

PROFIEL
•  afgeronde hbo-opleiding (Mecha- 

tronica / Werktuigbouwkunde / 
Autotechniek);

•  technisch inzicht, creativiteit en 
analytisch vermogen;

•  in staat om zowel zelfstandig als in 
teamverband te werken;

•  flexibele en klantgerichte instel-
ling;

•  communicatieve vaardigheden;
•  enige kennis van de Duitse en En-

gelse taal.

JOUW WERKOMGEVING:
Op onze engineering- en projec-
tafdeling werken momenteel zo’n 
30 personen. Het betreft een hecht 
team waarin men onderling betrok-
ken is en dagelijks gezellig bijpraat 
tijdens een lunchwandeling. Er 
heerst een open cultuur en we be-
spreken periodiek in alle openheid 
de voortgang van de projecten en 
ontwikkelingen. Ook ervaren engi-
neers maken onderdeel uit van ons 
engineersteam, hetgeen jou volop 
groeimogelijkheden verschaft. De 
engineersafdeling vormt een be-
langrijke spil in de Vlastuin-organi-
satie, omdat Vlastuin haar produc-
ten continu wil verbeteren en de 
engineers daarvoor met alle afde-
lingen veelvuldig contact hebben.

   .Net developer

Proces Engineer

IN DEZE JOBS IS  
LEEFTIJD JUIST 
EEN TROEF
45 JAAR TE OUD? ONZIN!
VACATURE.COM Werk vinden als 45-plusser, het 
is niet altijd evident. In je zoektocht naar een job 
kom je heel wat drempels tegen. Toch zijn er een 
aantal jobs waar jouw leeftijd en ervaring troeven 
zijn.

Consultant
Tijdens jouw loopbaan bouwde je veel ervaring en 
expertise op. Die kan je doorgeven aan anderen in 
een functie als consultant. Je staat dan niet meer 
zelf op de vloer, maar toch blijf je aan de slag in 
een sector die je goed kent. 

Zorgkundige
Veel 45-plussers willen zinvol werk en dat vind je 
bijvoorbeeld in een job als zorgkundige. Jouw werk 
betekent echt iets voor andere mensen. Bovendien 
zijn er in de zorgsector geregeld nieuwe vacatures 
waarvoor men graag ook 45-plussers in dienst 
neemt. Ben je al langer actief in de sector, dan kan 
je in aanmerking komen voor een landingsbaan. 

Zelfstandige
Je eigen baas zijn, het is misschien ook jouw 
droom. 45-plussers zitten in een goede positie om 
de stap te zetten naar het bestaan als zelfstandige. 
Er is wat meer tijd nu de kinderen ouder zijn, de 
financiële ademruimte is vaak wat groter en je hebt 
een pak ervaring om op terug te vallen. Na al die 
jaren in loondienst ben je misschien wel toe aan 
een bestaan als zelfstandige. Je hebt veel vrijheid 
en een grotere kans om te doen wat je graag en 
goed doet.

Trainer
Je kennis en ervaring doorgeven aan anderen, dat 
doe je als trainer. Met wat jaren op de teller kan je 
studenten of beginnende werknemers een zetje 
geven in de goede richting. Ook in het onderwijs 
kan jouw ervaring een bijzondere troef zijn. Geen 
wonder dat je heel wat 45-plussers vindt in het 
Vlaamse lerarenkorps.

IT’er 
Het mag misschien verrassend zijn, maar ook in 
een hoogtechnologische sector als de IT is er werk 
voor 45-plussers. Bijscholen om bij te blijven is een 
must, maar dat geldt ook voor je jongere collega’s. 
Bovendien is de 45-plusser van vandaag al lang 
geen digibeet meer. Ook in de IT kan je jouw erva-
ring en motivatie dus volop uitspelen.

Bron: vacature.com.
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Nationale Opera & Ballet is het huis van De Nationale 
Opera en Het Nationale Ballet. Met dansers, musici, 
choreografen, regisseurs, dirigenten en ontwerpers 
van wereldniveau creëren, produceren en presenteren 
 wij producties die behoren tot de (inter)nationale 
top. Daarnaast bieden wij kwalitatief hoogwaardige  
educatie- en participatieprojecten voor een breed  
publiek van jong tot oud. Ruim 600 collega’s werken 
dagelijks samen aan de realisatie van onze ambitieuze 
programmering met de kwaliteit, vakmanschap en 
techniek die ons zo uniek maken.

Voor de afdeling Financiën zoeken wij per 1 augustus a.s. een ervaren:

SALARISADMINISTRATEUR
(30 uur per week, 0,8 FTE)

De functie
Als salarisadministrateur ben je verant-
woordelijk voor de salaris- en honorari-
umadministratie van circa 600 vaste en 
gemiddeld 150 incidentele medewer-
kers (oproepkrachten en artiesten). Bij 
de laatste doelgroep bestaat een grote 
diversiteit aan contracten.

Taken en verantwoordelijkheden:
•  verzamelen en verwerken van sala-

rismutaties in het salarissysteem
•  verzorgen van de afdracht van loon-

heffingen en pensioenpremies
•  verwerken van salaris-journaalposten 

in het grootboek en het aansluiten 
van de verzamelloonstaat met het 
grootboek

•  berekenen van inhoudingen en uitke-
ringen ten behoeve van de mede-
werkers

•  professionaliseren en optimaliseren 
van processen, (aanleverende) syste-
men en beleid

•  behandelen van vragen en uitzoeken 
van uitzonderingen (bijv.  cao-vraag-
stukken)

•  verwerken van loongerelateerde 
declaraties

De functie-eisen
•  HBO werk- en denkniveau en een 

PDL-diploma
•  relevante werkervaring in een verge-

lijkbare werkomgeving 
•  kennis van fiscale wet- en regelge-

ving op het gebied van sociale verze-
keringen en de ontwikkelingen hierin

•  kennis van de 30%-regeling, werk-
kostenregeling

• ervaring in financiële administratie
•  ervaring in het initiëren van veran-

dering en procesverbetering en bij 
voorkeur het digitaliseren van pro-
cessen

•  goede beheersing van de Nederland-
se taal in woord en geschrift (Engels 
is een pre)

•  goede beheersing van AFAS Profit 
(of soortgelijke tool)

Daarnaast ben je flexibel, klant- en 
resultaatgericht, proactief en werk je 
zelfstandig en accuraat. 

Ons aanbod
Wij bieden een boeiende werkplek in 
een inspirerende organisatie die continu 
in beweging is, een zeer gevarieerd 
programma met zowel opera als ballet.  
Het betreft in eerste instantie een aan-
stelling voor de duur van 12 maanden 
met de intentie tot verlenging. 

De functie is ingeschaald in salaris-
schaal H van de cao Nationale Opera 
& Ballet. Afhankelijk van leeftijd en 
ervaring bedraagt het salaris minimaal 
€ 2.610 en maximaal € 3.690 bruto per 
maand o.b.v. fulltime (38 uur). Dit be-
drag is exclusief 8% vakantietoeslag. 

Informatie en procedure
Meer informatie over de functie is te 
verkrijgen bij Miek de Ruijter, Directeur 
Financiën, via telefoonnummer 020-551 
8937 of via m.druijter@operaballet.nl. 
Meer informatie over de procedure is 
te verkrijgen bij Femke Theuws, HR ad-
viseur, via 020 551 8371 of f.theuws@
operaballet.nl. (Gelieve je sollicitatie 
niet naar dit adres te sturen, deze wordt 
niet in behandeling genomen).
Je kunt binnen 10 dagen je motivatie-
brief met curriculum vitae insturen. 

Nationale Opera & Ballet wil een 
diverse en inclusieve organisatie zijn. 
Een organisatie die ruimte biedt aan 
iedereen en die de kracht van de diver-
siteit van medewerkers inzet. Talent als 
basis, diversiteit als kracht. We streven 
ernaar dat ons medewerkersbestand 
een afspiegeling is van de beroeps-
bevolking van Amsterdam met al haar 
aanwezige verschillen. Vacatures staan 
open voor iedereen, ook als ze nog 
weinig bekend zijn met de kunstvormen 
opera en ballet.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

Welkom bij Mplus. 
Specialist in klantcommunicatie. Bij ons is klantcommunicatie geen afdeling of 
onderdeel. Het is wie wij zijn. Als klantcommunicatie specialist helpen wij onze 
opdrachtgevers met kun klantcontact. Wij zijn een middelgrote speler en met 
name gericht op klantcommunicatie waar WFT van toepassing is. Opdrachtge-
vers kiezen voor ons, omdat onze klantadviseurs vakspecialisten zijn en nog echt 
verstaan wat klanttevredenheid is. Niet voor niks zijn wij landelijk aangesloten bij 
tal van toonaangevende organisaties.

Door groei zijn wij op dit moment op zoek naar meerdere:

KLANTADVISEUR WFT
Als Klantadviseur WFT vind jij het een uitdaging om voor verschillende opdracht-
gevers van ons werkzaam te zijn. Je bent bereid om diverse projecten te draaien 
binnen verschillende disciplines van de financiële dienstverlening. Wij draaien 
constant mooie projecten bij, verzekeraars, banken en kredietverstrekkers. Als 
Klantadviseur WFT bij Mplus vind jij het leuk om multi inzetbaar te zijn en met  
verschillende vraagstukken te maken te hebben. Je wilt je ontwikkelen en staat  
er voor open om via verschillende WFT certificaten te behalen.

Voor welk bedrijf kom je te werken?
Je komt te werken voor een van onze 
opdrachtgevers binnen de financiële 
dienstverlening. Afhankelijk van jouw 
wensen kom je te werken op ons kan-
toor in Alphen aan den Rijn of bij een 
opdrachtgever(s) in de randstad! 

Wat vragen wij:
•  Je hebt een afgeronde MBO / HBO 

opleiding;
•  Je bent minimaal in het bezit van wft 

basis, aangevuld met wft schade of 
hypothecair

•  Je hebt affiniteit met de financiële 
dienstverlening;

•  Een goed verstaanbare en vriendelijke 
telefoonstem;

•  Ervaring met telefonische klantcontact
•  Je hebt een goede beheersing van 

de Nederlandse taal in woord en 
geschrift;

•  Je hebt een commerciële instelling en 
sterke communicatieve vaardigheden;

•  Je bent 32 - 40 uur per week beschik-
baar;

•  Je hebt een drive om je zowel inhou-
delijk als persoonlijk te ontwikkelen;

•  Je hebt een flexibele instelling.

Wat bieden wij:
•  Een marktconform salaris;
•  Een onwijs leuke kans om te proeven 

bij verschillende financiële dienstver-
leners;

•  Veel coaching, begeleiding en  
trainingen, zodat je elke dag een 
beetje beter kunt worden;

•  Ongekend goede werksfeer;
•  Pensioen;
•  Een arbeidsovereenkomst met zeker-

heid;
•  Reiskostenvergoeding;  

25 vakantiedagen. Als je belooft dat je 
terugkomt;

•  Diverse opleidingen;
•  Ruimte voor nieuwe initiatieven en 

ideeën. Daar staan we altijd voor 
open. Of je nu een week, een maand 
of een jaar bij ons werkt.

Heb je interesse?
Dan ontvangen wij graag jouw  
sollicitatie!  
Ga naar: www.werkenbijmplus.nl
Voor vragen en meer informatie over de 
functie van Klantadviseur WFT neem 
je contact op met Irene of Rianne op 
nummer 0172-428815. 
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt 
niet op prijs gesteld.

Berberaapje MUSA  
Berberaapje Musa en haar moeder 
zijn gered uit een illegale fokkerij. 

Red dieren als Musa. 

WWW.AAP.NL
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 ZELFSTANDIGE CALCULATOR /  
WERKVOORBEREIDER  

met passie voor het vak. 

FINANCIEEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER  
die de brug slaat van finance naar de operatie 

(40 uur Wormerveer)

Werkzaamheden:
Als calculator / werkvoorbereider maak je 
zo optimaal en compleet mogelijk calcu-
laties naar aanleiding van de aanvragen 
van onze opdrachtgevers. Als het werk 
is aangenomen ben je verantwoordelijk 
voor de complete werkvoorbereiding van 
het door jouw gecalculeerde werk. 

Je taken en verantwoordelijkheden:
•  Het beoordelen van de offerte aanvra-

gen. 
•  Het zelfstandig maken van de calcula-

tie en de offerte naar de klant. 
•  Je bent kostenbewust en je bent op 

de hoogte van de actuele wet en 
regelgeving. 

•  Je doet zelfstandig de opname van de 
werkzaamheden en gaat naar de nota 
van inlichtingen. 

•  Zo nodig bespreek je de scope van de 
werkzaamheden met de opdrachtge-
ver. 

•  Je maakt de werkbegrotingen en de 
planningen voor de uitvoering.

•  Samen met de projectleider volg je de 
in uitvoering zijnde werken en bewaak 
je de financiële voortgang van het 
werk. 

•  Je bewaakt het budget en de voort-
gang van het project. 

•  Voor de uitvoering van je werkzaam-
heden heb je regelmatig overleg met 
de Directie, Projectleiders, Hoofd 
Bedrijfsbureau en de uitvoering. 

Functie eisen:
•  Minimaal HBO werk en denkniveau
•  VCA-VOL certificaat en BHV.
•  Relevante aantoonbare ervaring als 

calculator / werkvoorbereider in het 
asbest

•  Goede commerciële vaardigheden en 
technische kennis.

•  Stressbestendig, flexibel en represen-
tatief

•  Geen 9-5 mentaliteit
•  Bereid om mee te draaien in ons cala-

miteiten team
•  Teamspeler met een pro-actieve hou-

ding

MVO:
VKS heeft Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen hoog in het vaandel staan. 
Zowel intern als extern besteden we 
veel aandacht aan duurzaamheid, mens 
en milieu. 

Wat biedt VKS jou:
VKS biedt jou een baan waarin je gaat 
meewerken aan het uitbouwen van ons 
succes. Een baan waar aandacht voor 
mens en milieu zeer belangrijk is.
Bij VKS is werken met elkaar en samen 
succesvol zijn belangrijker dan hië-
rarchie. Je staat in direct contact met 
zowel de werkvloer als de directie, maar 
je bent ook de ambassadeur naar onze 
opdrachtgevers toe. Wij zijn denkers 
maar ook zeker doeners en bij ons is 
een afspraak ook echt een afspraak. 
VKS wordt je basis waarbinnen de 
technische oplossingen en kwaliteit de 
allerhoogste prioriteit krijgen en ons 
passie, plezier, vreugde en voldoening 
geeft in onze werkzaamheden.

Interesse:
Heb je interesse in de functie, stuur dan 
een sollicitatiebrief met CV naar 
directie-secretariaat@VKS.nl.
Het opvragen van referenties kan tot de 
selectieprocedure horen. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Wat ga je doen?
Wij zoeken een financieel administratief 
medewerker die zelfstandig adminis-
tratie kan voeren en bekend is met 
AFAS. Wij werken al jaren met AFAS en 
momenteel bezig met het optimaliseren 
van onze bedrijfsprocessen in combi-
natie met AFAS en LINK2. Aan jou de 
uitdaging om dit verder in te richten en 
te onderhouden. Daarnaast ben je het 
aanspreekpunt op gebied van ICT. 

Je taken en verantwoordelijkheden:
•  Inkoopfacturen controleren en accor-

deren;
• Debiteurenbewaking;
• Urenregistratie;
• Sparringspartner voor directie en MT;
•  Optimaliseren en onderhouden be-

drijfsprocessen met behulp van AFAS 
en LINK2

•  Verantwoordelijk voor de inrichting en 
opmaak van rapportages en analyses 
binnen AFAS

•  Bijhouden en opvragen van certifica-
ten en diploma’s en WetKetenAan-
sprakelijkheid;

•  Het bijhouden van ziekteverzuim- en 
vakantiedagen;

•  Signaleren van kansen en risico’s  
binnen het bedrijf: 

•  Het verrichten van algemene admi-
nistratieve werkzaamheden, zoals 
de afhandeling van inkomende en 
uitgaande correspondentie, documen-
tenbeheer, archivering van financieel 
economische stukken, etc. 

Functie eisen:
• Mbo/hbo werk- en denkniveau;
• Relevante aantoonbare ervaring;
•  Affiniteit met ICT en goede kennis van 

AFAS Online, Exact en Excel;
•  Je bent sociaal, secuur, beschikt over 

analytisch denkvermogen en bent 
een proactieve teamspeler met sterke 
communicatieve vaardigheden.

•  Uitstekend analytisch en conceptueel 
inzicht om totale processen te over-
zien, maar tevens scherp oog voor 
detail in de signalering van eventuele 
kansen, knelpunten en/of verbeterin-
gen

•  Gezonde nieuwsgierige, ondernemen-
de instelling, eigen initiatief en denken 
in oplossingen

•  Overtuigende persoonlijkheid met 
gunfactor die in staat mensen met 
elkaar te verbinden; sensitief in de 
omgang met een breed scala aan 
belanghebbenden

MVO:
VKS heeft Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen hoog in het vaandel staan. 
Zowel intern als extern besteden we 
veel aandacht aan duurzaamheid, mens 
en milieu. 

Wat biedt VKS jou:
•  Een marktconform salaris;
•  25 vakantiedagen (op ft basis);
•  Ambitieuze werkomgeving in dynami-

sche, sterk veranderende organisatie 
met mooie groeidoelstellingen en 
nieuwe initiatieven

• Een leuk team, informele werksfeer 

Interesse:
Heb je interesse in de functie, stuur 
dan een sollicitatiebrief met CV naar 
lverdonck@VKS.nl.
Het opvragen van referenties kan tot de 
selectieprocedure horen. 

VKS staat voor Vakkennis, Kwaliteit en Service. Voor het reinigen 
en saneren van bestaande gebouwen, complexen en infrastruc-
tuur is VKS de landelijke specialist. Alles draait bij ons om een 
perfecte dienstverlening en wij opereren op een hoogwaardig en 
slagvaardig professioneel kwaliteit niveau.

Voor onze sterk groeiende organisatie en om het succes van 
VKS verder uit te bouwen, zijn wij op zoek naar een: 

Wil jij dit blad ook ontvangen?
Surf naar www.hbomagazine.nl en meld je aan!

Surf naar www.hbomagazine.nl en vul hier uw volledige gegevens in of upload uw CV, dan wordt u dagelijks op de hoogte gehouden van de laatste 
vacatures, of stuur deze HBO-magazine-coupon op naar: Per Media, K. van ‘t Veerstraat 29, 1814 TM Alkmaar, E-mail: info@hbomagazine.nl

Naam:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Adres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

PC/Plaats:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Geb. datum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Opleiding:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Afstudeerrichting:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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MVOI is een professioneel zaken-
partner in de infrasector voor de  
Nederlandse markt. Wij zorgen voor de  
aanleg of aanpassing van ondergrond-
se en bovengrondse infrastructuur en  
geven advies. Hierin richten wij ons op de leidingbouw in Nederland. Wij ver-
zorgen met name de installatie van transport- en distributieleidingen voor gas, 
water, warmte en elektrotechniek. Wij zijn gericht op duurzame relaties met 
onze klanten en onze medewerkers. Door een klantvriendelijke en transparan-
te cultuur zorgen wij voor een prettige samenwerking, zowel extern als intern. 
Wij  stimuleren onze medewerkers tot creativiteit en innovatie en bieden hen 
de mogelijkheid om eigen individuele doelstellingen te realiseren.

SENIOR CALCULATOR
JE FUNCTIE
Als Senior Calculator bereidt je aanbestedingsprocedures voor, je coördineert 
deze, en wikkelt deze af. Je maakt complete kostprijsbegrotingen aan de hand 
van het bestek, de tekeningen en andere gegevens en adviseer je op prijstech-
nisch gebied. Hierbij leg je mogelijke kansen en risico’s vast en stemt deze af met 
het Hoofd Bedrijfsbureau en Bedrijfsleiding. Je vraagt offertes aan en onderhan-
delt hierover met leveranciers en onderaannemers. Bovendien zorg je voor een 
uitgebreide overdracht van de calculatie naar de projectvoorbereiding. 

Uiteraard ben je niet alleen maar op kantoor te vinden; zo woon je inlichtingen en 
aanwijzingen ten behoeve van aanbestedingen bij en voer je terreinverkenningen 
uit. 

JE PROFIEL
Je hebt een afgeronde hbo-opleiding in een relevante richting (werktuigbouwkun-
de, civiele techniek), of een afgeronde mbo-opleiding in een relevante richting met 
aanvullende praktijk 
Tot je persoonlijke eigenschappen reken je jouw sterke communicatieve vaardig-
heden, proactieve instelling, gedrevenheid, kostenbewustzijn en oplossingsge-
richte instelling. Je bent de teamspeler die verantwoordelijkheid neemt en zowel 
kritisch, als analystisch en resultaatgericht te werk gaat. Je bent leergierig en wil 
samen met MVOI blijven groeien. Uiteraard heb je veiligheid hoog in het vaandel 
staan. Je beschikt over kennis van Mircosoft Office, ervaring met Metacom is een 
pré. 

ONS AANBOD
Naast een goed salaris, een plezierig team met ruime ervaring om mee te werken 
en een uitgebreid pakket aan arbeidsvoorwaarden bieden wij een uitdagende 
werkomgeving met een grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Er 
is alle ruimte voor eigen inbreng en jij kunt jezelf ontwikkelen in een professionele 
en informele sfeer.

CONTACTPERSOON
Mevr. Mandy Evers, E: werken@mvoi.nl, T: 0852730900

Functieomschrijving

Wat je gaat doen 

Je levert een bijdrage aan de bedrijfs-
economische en financiële aspecten in 
de bedrijfsvoering. Je stelt samen met 
de Controller de begroting en maand-, 
kwartaal- en/of jaarrapportages en 
prognoses op. Je voert samen met de 
financieel medewerker de administra-
ties van zowel onze Nederlandse als 
Belgische ondernemingen. Bij de start 
is je takenpakket overzichtelijk. Door 
“training on the job” breiden we je  
pakket verder uit.  

Jouw functie in bulletpoints 

Je bent verantwoordelijk voor de 
gehele crediteurenadministratie van 
diverse entiteiten: 

•  Inboeken en coderen van inkoopfac-
turen 

•  Monitoren en sturen van het goedkeu-
ringsproces van inkoopfacturen 

•  Beheren van een aantal inkoop  
gerelateerde tussenrekeningen 

•  Voorbereiden van betalingen 
•  Beheren van de activa-administratie 
•  Bijdrage aan financial & business 

controlling: 
•  Opstellen van periodieke rapporta-

ges voor het management vanuit de 
diverse deeladministraties, waaronder 
rapportages over liquiditeit, omzet en 
budgetuitputting 

Bijdrage aan maand, kwartaal-  
en jaarafsluitingen  

•  Verzorgen van aangiften ten behoeve 
van de fiscus 

•  Beheer van de contracten- en  
verzekeringsportefeuille 

•  Bijdrage aan het voorbereiden van de 
accountantscontrole en de jaarreke-
ningen 

•  Actieve bijdrage aan de verdere  
ontwikkeling en continue verbetering 
van de administratieve processen 

Bijdrage aan de projectadministratie en 
projectcontrolling: 

•  Samen met de projectleiders ben je 
in iedere projectfase verantwoordelijk 
voor de beschikbaarheid van  
rendement, afwijkingen, risico en 
juridische aspecten

•  Inrichten van projecten, vastleggen 

van omzet en opstellen van facturen
•  Ondersteunen van subsidie- en/ of 

aanbestedingstrajecten

Functie-eisen

•  HBO Finance & Control, HBO  
Bedrijfsadministratie / SPD of  
gelijkwaardig 

•  Ervaring: net afgestudeerd tot vier jaar 
werkervaring 

•  Affiniteit met ERP en applicatiebeheer; 
kennis van AFAS Profit is een pre 

•  Je bent een sterke teamspeler met 
een hands-on mentaliteit 

•  Goede communicatieve vaardig-
heden, zowel in het Nederlands als 
Engels 

Bedrijfsprofiel

Wie en wat je bij ons ontmoet 

Wij zijn Schuttelaar & Partners, het 
grootste communicatie- en advies- 
bureau van Nederland met de mis-
sie onze samenleving duurzamer en 
gezonder te maken. Met meer dan 75 
hoog opgeleide adviseurs. Op 6 minu-
ten fietsen vanaf Den Haag Centraal of 
15 minuten vanaf Den Haag Hollands 
Spoor. 

Onze klanten lopen uiteen van grote 
multinationals tot kleinere bedrijven 
en start-ups, de overheid en publiek-
private samenwerkingen. Voor klanten 
als PLUS, De Selecta Group, Ministerie 
van VWS, Energie Beheer Nederland en 
Stichting Noordzeeboerderij. Kortom: 
veel projecten met een variëteit aan 
financiële aspecten, waarbij we jouw 
hulp goed kunnen gebruiken. Inclusief 
nationale en internationale subsidieaan-
vragen en verantwoordingen. 

In een consultancy- en MKB-organisa-
tie als Schuttelaar & Partners werk je 
in samen in een team om het reilen en 
zeilen van de organisatie optimaal te 
faciliteren.  

Met jou erbij zijn we met z’n zessen. 
Drie medewerkers op Finance, twee 
op HR en één op Office Management 
& ICT.  

Contactgegevens

Karin van Dooren
Tel.: 06 - 55 73 18 76
jobs@schuttelaar.nl

Assistent Controller

LSVB START PETITIE OM BEZUINIGINGEN  
IN HOGER ONDERWIJS TE STOPPEN

De regering is van plan tot 
wel 100 miljoen te bezuinigen 
door geld te schuiven van de 
medische, alfa- en gammastu-
dies naar de bèta-technische 
universiteiten in plaats van te 
investeren. De LSVb vindt dit 
zeer onverstandig en is daarom 
een hiertegen petitie gestart. 
Deze is inmiddels door meer 
dan 2000 mensen ondertekend. 
Dit meldt de LSVb.
Op 1 juli spreekt de Tweede 
Kamer over de herziening van de bekostiging van het hoger onderwijs 
en onderzoek. Uit de beleidsreactie van minister Van Engelshoven op 
het adviesrapport ‘Wissels om’ van de commissie Van Rijn, blijkt dat de 
minister voorstander is van het op korte termijn verplaatsen van zo’n 70 
miljoen euro naar technische universiteiten.
 De LSVb vindt dat dit niet ten koste mag gaan van medische, alfa- en 
gammastudies. De bezuinigingen op alfa/gamma/medische studies 
lopen op tot wel 100 miljoen. Met potentieel honderden ontslagen tot 
gevolg. Dit alles dreigt ten koste te gaan van kwaliteit en toegankelijkheid 
van het hoger onderwijs, zo waarschuwt ook de VSNU.  
 
De LSVb is daarom een petitie gestart om de bezuinigingen te stoppen, 
in samenwerking met onder andere WOinActie, FNV en CNV. Meer dan 
2000 mensen hebben de petitie ondertekend. 

Door: Nationale Onderwijsgids

Lerarenopleidingen hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan het verbete-
ren van de onderwijskwaliteit, zo constateert de Vereniging Hogescholen. Als 
een van de stappen die door pabo’s zijn genomen noemt de hbo-sectorraad 
de invoering van de toelatingstoets. Onlangs noemden onderzoekers de 
strengere toelatingseisen voor de pabo nog een flop, maar die conclusie be-
rust op een misverstand, aldus de sectorraad. Dit meldt de Vereniging Hoge-
scholen.

Meer informatie op www.vereniginghogescholen.nl
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids

PABO’S VERBETEREN KWALITEIT  OPLEIDINGEN
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Metagro (onderdeel van de Dubbeldam Groep) is een dynamisch, snel groeiend 
bedrijf, gevestigd in een modern bedrijfspand in Schelluinen en bestaat uit de  
volgende bedrijfsonderdelen: Metagro Cabins, Metagro Parts, Metagro Plaat- 
bewerking en Metagro Special Coatings.
Metagro Cabins ontwerpt en produceert hoogwaardige voertuig-, vaartuig-,  
kraancabines en omkastingen gericht op transport, overslag en logistiek. Zowel 
seriematig als specifiek afgestemd op de wensen van de klant. Casco afgeleverd 
of compleet ingericht.

Op korte termijn zijn we bij Metagro Cabins op zoek naar een

Project Engineer
De functie
Vanwege de groei van ons bedrijf is 
deze vacature ontstaan en zijn we op 
zoek naar een nieuwe collega. Het team 
Engineering waarin je komt te werken 
bestaat uit 6 personen en is werkzaam 
in Schelluinen. De vacature betreft een 
functie waarin je zowel cijfermatig als 
praktisch bezig bent. Het is een interes-
sante functie als je graag bezig bent met 
ontwerp op maat en berekeningen, maar 
daarnaast ook graag meer wilt zien van 
het product. Je legt verantwoording af 
aan de Engineering Manager.

Wat ga je doen
•  3D product ontwerp aan de hand van 

een verkoopspecificatie;
•  Sterkteberekeningen van constructies 

maken volgens verschillende reken-
methoden;

•  Nieuw te ontwikkelen producten 
toetsen aan geldende normen en de 
uitkomsten vastleggen in een naslag-
werk;

•  R&D werk. Het uitzoeken en testen 
van nieuwe producten en (productie-) 
mogelijkheden. Denk hierbij bijvoor-
beeld aan meedenken rondom roboti-
sering en het mechanisch testen van 
onderdelen in een testruimte;

•  Het ontwikkelen van interne hulpmid-
delen, zoals bijvoorbeeld lasmallen of 
transportkarren.

Wie ben jij
•  HBO werk- of denkniveau en een 

opleiding richting WTB;
•  Ervaring met een 3D tekenpakket en 

het verwerken van plaatwerk;
•  Werken met cijfers doe je graag, 

maar daarnaast houd je er ook van 
om regelmatig op de werkvloer te 
staan;

•  Door middel van leren van de praktijk 
blijf je je continu ontwikkelen;

•  Je voelt je thuis in een groeiend  
bedrijf met nuchtere en hardwerken-
de collega’s;

•  Je hebt een positief kritische werk-
houding en een hoge mate van 
zelfstandigheid. Je vindt het leuk om 
verbeteringen te realiseren en denkt 
hierin actief mee;

•  Enige beheersing Duitse en Engelse 
taal.

Wat bieden wij
Metagro is een mooi bedrijf met een 
professionele en open bedrijfscultuur. 
Wij zijn een no-nonsense bedrijf met 
korte lijnen en duidelijke keuzes. Bij 
ons heb je de mogelijkheid om jezelf 
te blijven ontwikkelen en is geen dag 
hetzelfde. Onze speerpunten zijn: 
verbinden, samenwerken, betrouwbaar 
en verankerd. Als dit je aanspreekt dan 
nodigen wij je van harte uit om con-
tact met ons op te nemen. Wij gaan 
graag met je in gesprek en we laten je 
met veel plezier ons prachtige bedrijf 
zien. Wij bieden arbeidsvoorwaarden 
conform de CAO voor het Metaalbe-
werkingsbedrijf (Kleinmetaal) en een 
38-urige werkweek.

Solliciteren?
Solliciteer online op www.metagro.nl of 
mail je reactie met CV naar  
sollicitatie@metagro.nl t.a.v. Ancella 
Ermstrang. En neem gerust contact op 
als je vragen hebt.

Rietweg 5 | 4209 DA Schelluinen
telefoon: (085) 484 39 00 
internet: www.metagro.nl

Onderdeel van de Dubbeldam Groep

Functieomschrijving
Het team Openbare Ruimte (OPR) zoekt 
een enthousiaste collega voor het riool-
beheer. OPR is een dynamisch team dat 
zich beweegt in de fysieke leefomgeving. 
Kwaliteit, duurzaamheid en klantvriendelijk-
heid staan voorop.

Je werkt nauw samen met professionals op 
het gebied van groen, water, afval, wegen 
en openbare verlichting. Jij bent verantwoor-
delijk voor het rioolbeheer. Wat ga je doen?

•  Je voert regie op het beheer en onderhoud 
van het drukriool.

•  Je voert regie op de reiniging van drainage 
en kolken.

•  Je adviseert burgers en collega’s over 
rioleringsvraagstukken.

•  Je handelt meldingen op jouw beleidster-
rein adequaat af.

•  Je voert het databeheer van de riolering 
uit.

Arbeidsvoorwaarden
•  Het functieprofiel Specialist A techniek is 

van toepassing. 
•  We bieden een tijdelijk dienstverband met 

uitzicht op vast.
•  Het bruto maandsalaris bedraagt maximaal  

€ 3.805,- (schalenband 8-9) bij een 
36-urige werkweek.

•  Je werkt gemiddeld 36 uur per week en 
komt in een team met zo’n acht collega’s 
terecht.

•  De inschaling is onder andere afhankelijk 
van opleiding en ervaring.

•  Daarnaast bieden wij een Individueel 
Keuzebudget (IKB) van 17,05% over het 
bruto maandsalaris en goede secundaire 
arbeidsvoorwaarden.

 
Informatie
Voor meer informatie over deze functie kun 
je contact opnemen met Bert Timpert (team

coördinator Openbare Ruimte) en Michel 
Scholten (manager). Voor meer informatie 
over de sollicitatieprocedure kun je contact 
opnemen met Anette Sloos (medewerker 
HR). Zij zijn bereikbaar via het algemene 
telefoonnummer 0543 543543.

De gemeente Winterswijk streeft naar meer 
diversiteit van haar personeelsbestand. 
Mensen met een migratieachtergrond en 
die behoren tot de doelgroep banenafspraak 
worden uitdrukkelijk uitgenodigd om te solli-
citeren. Geef in je sollicitatie duidelijk aan als 
je tot de doelgroep van de banenafspraak 
behoort.

Je sollicitatie met motivatie en cv  
(t.a.v. dhr. M. Scholten, manager)  
kun binnen 10 dagen toesturen via de  
website www.werkeningelderland.nl. 

Screening van de sollicitant kan onderdeel 
uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Functie-eisen
•  Je hebt een relevante afgeronde  

Hbo-opleiding, bijvoorbeeld HTS grond-, 
weg- en waterbouw.

•  Je beschikt over de FORSe competen-
ties (flexibiliteit, omgevingsgerichtheid, 
resultaatgerichtheid en samenwerkingsbe-
reidheid),

•  Je bent proactief, een teamplayer en 
resultaatgericht.

•  Je beschikt over goede communicatieve 
vaardigheden.

•  Je bent digitaal vaardig (bij voorkeur  
ervaring met het programma AutoCad).

Contactgegevens
Anette Sloos
Tel.: 0543543543
vacature@winterswijk.nl

Winterswijk is een vitale gemeente in de Ach-
terhoek met bijna 30.000 inwoners. Ons cen-
trum onderscheidt zich door een groot win-
kelaanbod en goede horecagelegenheden. 
Verder hebben wij uitstekende voorzieningen 
op het gebied van onderwijs, cultuur, zorg, 
sport en recreatie. Ons prachtige buitenge-
bied, dat is uitgeroepen tot Nationaal Land-
schap, is geliefd bij fietsers en wandelaars. 
Voor ondernemers zijn er goede vestigingslocaties beschikbaar en we investeren 
in de kwaliteit van onze bedrijventerreinen. Samen met onze betrokken inwoners, 
bedrijven en instellingen werken wij voortdurend aan een optimale leefbaarheid en 
goed bereikbare voorzieningen. In een vitaal Winterswijk blijft het ook in de toe-
komst prettig wonen, werken, ondernemen en recreëren! Kortom, voor mensen die 
willen werken bij een ambitieuze gemeente heeft Winterswijk veel te bieden.

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN

Rioolbeheerder

Van de hoogopgeleide mannen 
en vrouwen die weleens worden 
benaderd voor een nieuwe functie, 
gaan zes op de tien er zelden tot 
nooit op in.

Recruiters en andere wervers lijken 
er een harde kluif aan te hebben om 
mensen die al een baan hebben, 
geïnteresseerd te krijgen voor een 
andere functie. Ruim 43 procent van 
de mannen en 37 procent van de 
vrouwen zegt zelden in te gaan op 

het aanbod van een nieuwe baan. 
Van de vrouwen die weleens bena-
derd worden voor een functie, gaat 
een op de vijf helemaal nooit in op 
dat aanbod. Datzelfde is het geval bij 
slechts een op de zeven mannen.

Slechts 2,1 procent van de mannen 
en 3,5 procent van de vrouwen gaat 
altijd in op het aanbod. Een krappe 
8 procent van de mannen en 9,5 
procent van de vrouwen doet dit 
regelmatig.  

Overigens worden vrouwen veel 
minder vaak dan mannen benaderd 
voor een functie. Volgens experts op 
dit gebied komt dat vooral door het 
‘old boys network’ waarin telkens 
weer wordt gevist, door selectie-
commissies en recruiters – vaak in 
meerderheid man – die op zoek gaan 
naar zichzelf in de kandidaat, en door 
profielen die nog altijd vooral gericht 
zijn op ‘masculiene’ kwaliteiten. Re-
cruiters hebben de grootste moeite 
om mensen te werven die al een 

baan hebben Intermediair Imago On-
derzoek In het kader van het Interme-
diair Imago Onderzoek 2016 werden 
ruim vierduizend hbo-plussers tot 
45 jaar ondervraagd over hun werk, 
salaris, loopbaan, carrièrewensen en 
favoriete werkgevers. Bekijk in on-
derstaande infographic hoe mannen 
en vrouwen omgaan met het aanbod 
van een nieuwe functie.

Bron Priscilla TienkamP

Hoogopgeleiden gaan zelden in op aanbod nieuwe functie
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De afdeling Bedrijfsvoering is ver-
antwoordelijk voor de uitvoering van 
de interne bedrijfsprocessen van de 
organisatie, vooral gericht op finan-
ciën, huisvesting, inkoop en centrale 
ondersteuning. Je wordt direct aange-
stuurd door het hoofd bedrijfsvoering. 
Bedrijfsvoering is onderdeel van Auris 
Ondersteunende Diensten (AOD). De 
AOD bestaat uit HR, Bedrijfsvoering, 
ICT en Beleid, Onderzoek, Kwaliteit en 
Communicatie en er werken in totaal 
vijftig collega’s.

Wat verwachten wij van jou?

Je focus ligt op de complexere ad-
ministratieve processen binnen de 
afdeling financiën en financiële (project)
dossiers. In al deze processen zijn 
juistheid, volledigheid en tijdigheid de 
onmisbaar. Je zorgt ervoor dat deze 
processen in control komen en blijven 
zodat ze een goede basis zijn voor de 
periodieke rapportages die het team 
financiën maakt. Je voert interne con-
troles uit op diverse administraties. 
Voor de zorgadministraties van de ZG-
zorg en audiologie doe je de voorbe-
reiding en uitvoering van declaraties 
bij zorgverzekeraars, verwerkt retour-
berichten, wikkelt debiteurenposities 
af en stelt de maandelijkse productie-
overzichten op. Je werkt samen met 
de betrokken applicatiebeheerders om 
te zorgen dat de (zorg)systemen goed 
werken. Je verzorgt de administratieve 
uitvoering van de loon- en salarisadmi-
nistratie en assisteert bij het opstellen 
van periodieke rapportages en jaarre-
keningen. 

Wie ben jij als professional?

Je beschikt over een afgeronde 
hbo-opleiding, bij voorkeur in een 
financieel-administratieve richting. Je 
hebt minimaal vijf jaar relevante werk-
ervaring in het voeren van complexere 
financiële administraties en financieel-
administratieve software. Het is een pre 
is als je ervaring hebt met Exact Globe 
en Synergy, OpenAC en Medicore ECD. 
Natuurlijk ben je op de hoogte van 
ontwikkelingen op het gebied van wet- 
en regelgeving en vertaal je die naar de 
processen binnen Auris.

Wie ben jij als persoon?

In een complexe omgeving presteer je 
optimaal want je hebt een sterk analy-
tisch vermogen en bent creatief in het 
aandragen van oplossingen. Daarnaast 
ben je een teamspeler, verbinder, die 
als het nodig is ook zelfstandig kan 
werken. 

Wat bieden wij jou?

Wij hebben voor je een uitdagende en 
afwisselende functie in een ambitieuze 
en maatschappelijk relevante organisa-
tie met passende arbeidsvoorwaarden. 
Je krijgt een belangrijke rol in de door-
ontwikkeling van alles wat te maken 
heeft met administratieve processen en 
rapportages en je gaat samenwerken 
met enthousiaste en deskundige col-
lega’s. 

Het salaris en arbeidsvoorwaarden zijn 
conform cao PO schaal 9, maximaal 
EUR 3.622 bruto per maand bij een 
40-urige werkweek. We schalen je in op 
basis van kennis en ervaring. Wij heb-
ben daarnaast een ruime verlofrege-
ling met 53,5 dagen vakantieverlof per 
jaar bij een fulltime dienstverband. De 
aanstelling is voor de duur van een jaar 
met uitzicht op een vast dienstverband. 

Meer weten? Of direct solliciteren?
Vragen over de inhoud van de functie 
en procedure kun je stellen aan Adrie 
Lupker, coördinator financiën, Auris 
Ondersteunende Diensten, via telefoon-
nummer (010) 888 96 00. 

Wil je direct solliciteren? Stuur dan  
binnen 10 dagen je motivatie en CV 
naar Adrie Lupker via e-mailadres  
werken@auris.nl

Auris in het kort

Auris is de professionele partner van 
mensen die ondersteuning nodig heb-
ben bij horen, spreken of taal. Auris 
bestaat uit scholen voor (voortgezet) 
speciaal onderwijs, ambulante dien-
sten, audiologische centra en zorgloca-
ties. Auris zorgt voor passend onder-
wijs en begeleidt professionals door 
bijvoorbeeld scholing en advies. 

Daarnaast voert Auris praktijkgericht 
wetenschappelijk onderzoek uit. In de 
regio’s Zeeland, Zuid Holland, Noord-
Holland en Midden-Nederland werken 
ruim 1500 mensen eraan om te zorgen 
dat onze cliënten zo veel mogelijk zelf-
standig hun leven leiden en optimaal 
kunnen deelnemen aan de maatschap-
pij. In 2018 werd Auris Zorg erkend als 
expertisecentrum Zintuiglijk Gehandi-
capten (ZG). Auris heeft drie excellente 
so-scholen  http://www.auris.nl/

De vacature wordt gelijktijdig zowel 
intern als extern geplaatst. Bij gelijke 
geschiktheid gaan interne kandidaten 
voor.

De financiële administratie heeft geen geheimen voor jou. Je werkt secuur, hebt 
oog voor detail en ziet ook het grotere geheel. Ben je daarnaast dienstverlenend 
en kun jij je goed aanpassen aan nieuwe omstandigheden en toch professioneel je 
stempel zetten? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Auris Ondersteunende Diensten (AOD) in Rotterdam zoekt voor de afdeling Be-
drijfsvoering, team financiën een ervaren en enthousiaste

Senior Medewerker Financiën
Voor 32 tot 40 uur per week

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Beleidsmedewerker  
(omroep)techniek

(36 uur)

Functieomschrijving

Bouw jij mee aan professionele, levens-
vatbare en maatschappelijk relevante 
lokale omroepen?

Een innovatieve expert die energie krijgt 
van het ontwikkelen én realiseren van 
nieuwe technieken waarmee je de lokale 
omroepen helpt de beoogde professio-
nalisering te realiseren.

Wie zijn wij?

De stichting Nederlandse Lokale Publie-
ke Omroepen (NLPO) is het overkoepe-
lende orgaan van alle lokale omroepen. 
De stichting ondersteunt lokale publieke 
omroepen op diverse terreinen om de 
sector verder te professionaliseren en 
om de kwaliteit van de producties van 
lokale omroepen te verbeteren.

De NLPO onderhandelt namens de 
omroepen over collectieve contracten 
(distributie, rechten) en maakt strate-
gische afspraken met belanghebbende 
partijen, zoals het ministerie van OCW, 
de VNG, het Commissariaat voor de 
Media, de NVJ, de STER en de regionale 
en landelijke publieke omroepen. Ook 
bevordert de NLPO de transitie van 
250 lokale omroepen naar 80 streek-
omroepen, organiseert zij opleidingen 
en trainingen voor omroepmedewerkers 
en heeft zij een kwaliteitskeurmerk voor 
omroeporganisaties ontwikkeld. 

Wie ben jij?

Je bent een pragmatisch ingestelde 
(beleids)medewerker op het gebied van 
(omroep)techniek. Je kent de nieuwste 
ontwikkelingen in het vakgebied. Je hebt 
ervaring met projectmatig werken. Je 
hebt ervaring opgedaan bij omroepen 
en hebt affiniteit met lokale media. Je 
snapt als geen ander dat met beperkte 
middelen het maximale bereikt moet 
worden. Je bent in staat snel te scha-
kelen en je bent daadkrachtig. Je bent 
vraag- en servicegericht ingesteld en 
je kunt anderen ook overtuigen van 
nieuwe mogelijkheden.

Wat ga je doen?
•  Je volgt ontwikkelingen op het 

specifieke aandachtsgebied en bent 
inhoudelijk gesprekspartner voor de 
beleidsadviseur en de directeur- 
bestuurder ten aanzien van het ont-
wikkelen en uitvoeren van beleid;

•  Je voert op basis van genomen 
besluiten en doelstellingen projecten 
zelfstandig uit;

•  Je bent aanspreekpunt (en levert 
support en advies) voor de lokale 
omroepen voor wat betreft technische 
productie- en distributiefaciliteiten en 
onderhoudt contact met distributeurs 
en leveranciers;

•  Je zet op basis van afgesloten over-
eenkomsten SLA’s met klanten en 
leveranciers op en ziet toe op realisa-
tie en nakoming;

•  Je ondersteunt de beleidsadviseur op 
dit aandachtsgebied: houdt overzicht 
over de werkzaamheden en faciliteert 
en prioriteert voorliggende dossiers en 
bijeenkomsten;

•  Je onderzoekt mogelijkheden om 
fondsen/inkomsten te werven voor de 
verdere ontwikkeling van projecten;

•  JJe richt binnen kaders de contractad-
ministratie met omroepen en leveran-
ciers in;

•  JJe voert de projectadministratie 
op zowel planning als financiën en 
onderhoudt relevante gegevens in het 
CRM-pakket van de NLPO;

•  JJe bent binnen het team eerste aan-
spreekpunt ten aanzien van applicatie-
beheer van alle bij de NLPO gebruikte 
software.

Het team!
Stichting NLPO heeft een klein team 
van professionals met een hart voor de 
lokale omroep.

Wat moet je in huis hebben?

Denken en werken op MBO+ niveau/
HBO en ervaring met projectmatig 
werken;
Aantoonbare kennis van distributietech-
nieken in het medialandschap;
Kennis en ervaring met digitale broad-
cast/productietechniek binnen de 
media;
Minimaal 5 jaar operationele werkerva-
ring op het gebied van broadcasting en/
of technische infrastructuur, bij voorkeur 
in de media;
Een positieve can-do houding en het 
vermogen om in een klein en hectisch 
team te werken.

Wat je graag wilt weten!

Als Beleidsmedewerker (omroep)tech-
niek bij de NLPO kun je rekenen op een 
bruto maandsalaris (schaal G) tussen de 
€ 2500 en € 3900 voor 36 uur, vakantie-
toeslag, een decemberuitkering van 6%, 
200 vakantie-uren en een uitstekende 
pensioenregeling, alle conform CAO 
voor het Omroeppersoneel.

Heb je interesse?

Mail je motivatiebrief en CV binnen  
10 dagen naar  
gineke.dokter@stichtingnlpo.nl.

Bel voor vragen gerust met Gineke  
Dokter (bureaumanager) 06-20384775.

Op maandag 8 juli 2019 staan de eerste 
gesprekken gepland en de tweede ge-
sprekken op woensdag 17 juli 2019.


