PRODUCTIEMEDEWERKER
GEZOCHT
Een verantwoordelijke baan met leuke collega’s?
Voor dé specialist in rookafvoersystemen en ventilatieslangen in
Ede zoeken wij versterking.
In een team van 10 collega’s ben je verantwoordelijk voor de complete
productie. Nadat je goed bent ingewerkt krijg jij de volgende taken:
● materiaalaanvoer ● instellen, opstarten en bedienen van de machines
● controleren en sluiten van verpakkingen
● coderen en verpakkingen voorzien van een etiket.
Kortom het productieproces van A tot Z.
Wat heb je nodig?
Je hebt minimaal een afgerond diploma VMBO of MBO II of je beschikt
over praktijkervaring. Je hebt een hands-on-mentaliteit, bent proactief
en collegiaal.
Wat biedt deze werkgever?
Een marktconform salaris; Een fulltime dienstverband in een boeiende
werkomgeving. Regelmatige werktijden van 8 tot 17 uur;
Een mogelijk vaste contract bij goed functioneren!
Nieuwsgierig?
Stuur een mail naar info@wsp-rfv.nl.
Met in het onderwerp:
vacature productiemedewerker Ede.

COLLEGA GEZOCHT

Unieke kans om een vak te leren met vaste baan
Voor een specialistisch vloeronderhoudsbedrijf in Ede zoeken wij
versterking.
In opdracht van bedrijven, overheid- en scholenorganisaties worden zij ingezet
voor het specialistisch onderhoud aan vloeren. De werkzaamheden zijn
afwisselend, van het coaten van linoleum tot het schuren en lakken van houten
vloeren. Je komt te werken in een informeel en betrokken bedrijf, waar met
elkaar hard wordt gewerkt aan mooie blinkende vloeren bij de opdrachtgevers.
Mooie kans om een vak te leren en een vaste baan te krijgen!
Wat heb je nodig?
» Een gemotiveerde instelling om het vak te leren
» Leergierigheid
» Goede mentaliteit
» Collegialiteit
Wat biedt deze werkgever?
Je wordt door de werkgever opgeleidt tot een volwaardige vloerspecialist.
Je krijgt een goed passend salaris, vakantiegeld, eindejaarsbonus en pensioen.
29921

MAAK HET VERSCHIL

ALS WOONBEGELEIDER
Een boeiende baan waarbij je verschil maakt
Voor een grote zorggorganisatie met een specifieke doelgroep
zoeken wij versterking.
Ben jij niet snel van je stuk te krijgen en biedt jij stabiliteit aan een van
de doelgroepen. Bewoners die doof en blind zijn, bewoners met een
visuele en verstandelijke beperking of bewoners met moeilijk leesbaar
gedrag. Jij begeleidt de bewoners bij hun persoonlijke verzorging en
dagbesteding.
Deze werkgever biedt een contract van 16-24 uur per week (meer of
minder uur is bespreekbaar) in Utrecht. In een flexpool of als Leerling.
Wat heb je nodig?

Een opleiding in de zorg op Mbo3 binnen de gezondsheidzorg- of
welzijnszorg. Bijv. woonbegeleider B.
Wat biedt deze werkgever?
Trainingen, opleidingen en doorgroeimogelijkheden. Salaris Woonbegeleider A of B (tussen € 1861 - € 2902 bruto bij fulltime dienstverband).
Aantrekkelijk meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden.

LOGISTIEKMEDEWERKER
GEZOCHT
Elke dag een uitdaging?
Voor een groot distributiecentrum in Ede zijn we per direct op zoek
naar logistiek medewerkers.
Als logistiek medewerker zorg jij ervoor samen met je collega’s voor de
dagelijkse verwerking van alle logistieke orders. Je verzamelt
verschillende artikelen en stapelt deze netjes op de pallets.
Je werkt van 06.00uur tot 15.00 uur of van 15.00 uur tot 23.30 uur.
Wat heb je nodig?
● ervaring met magazijnwerkzaamheden ● ook in de weekenden
beschikbaar;
● goede kennis van de Nederlandse en/of Engelse taal
● flexibel inzetbaar ● collegiale instelling ● doorzetters mentaliteit
● fysiek gezond
Wat biedt deze werkgever?
€10,50 bruto per uur, na 3 maanden worden je inzet en werkhouding
geevalueerd en krijg je mogelijk €10,70 bruto per uur. Je ontvangt een
zwaartetoeslag van €0,69 bruto per uur op de Food afdeling; 30%
toeslag vanaf 20:00 uur, zaterdag 50% toeslag en zondag 100%
toeslag; 8% vakantietoeslag; 15% personeelskorting; 25 vakantiedagen
bij een fulltime werkverband.
Nieuwsgierig?
Stuur een mail naar info@wsp-rfv.nl.
Met in het onderwerp:
vacature logistiekmedewerker Ede.
3363020

MONTEUR INSTALLATIETECHNIEK
GEZOCHT
Heb jij een technische achtergrond en ben jij toe
aan een mooie leerbaan?
In de functie van Monteur Installatietechniek heb je met je team
diverse werkzaamheden. Samen zijn jullie verantwoordelijk voor
het aansluiten en installeren van warmtesets in bestaande- en
nieuwbouwwoningen. Betreft een fulltime baan en je krijgt de kans
om het te leren!
Jouw taken:
Zelfstandig oplossen en afhandelen van installaties; Het naar tevredenheid afhandelen van werkzaamheden; Installatie van sanitair en renovatie W-installaties; Verrichten van storingswerkzaamheden. Je komt veel
bij de klanten thuis, zeker bij storingen. Het is een afwisselende baan.
Wat heb je nodig?
● Bij voorkeur heb je een afgeronde opleiding in een technische richting
● Als je deze kennis en kunde hebt verkregen door ervaring nodigen we
je ook uit om te solliciteren ● Een dienstverlenende en servicegerichte
instelling ● Je hebt een goede werkmentaliteit en bent klantgericht
● Je woont in of in de buurt van Ede
Wat biedt deze werkgever?
Een fulltime baan en de kans om het vak te leren!
Ze bieden een contract bij start voor een half jaar en je wordt opgeleid..
Nieuwsgierig?
Stuur een mail naar info@wsp-rfv.nl.
Met in het onderwerp:
vacature monteur installatietechniek Ede.
2843020

MEEWERKEND VOORMAN
MAGAZIJN
Neem jij iedere dag het voortouw?
Voor een groothandel in motoronderdelen- en accesoires in Barneveld zoeken we een meewerkend voorman magazijn
Je waakt over een veilige werkomgeving en zorgt ervoor dat de medewerkers de juiste instructies krijgen. Je maakt de zendingen voor de
klanten gereed, bereid voorzieningen voor de avondploeg voor en je
verzorgt de bijbehorende logistieke administraties Je werkt met de EPT
– Elektrische Pompwagen - of met een hef-/reachtruck. Je werktijden
zijn van ca 13.30 – 23.00 uur.
Wat heb je nodig?
● Je kan instructies en procedures opvolgen ● Je beschikt over een hefen/of reachtruckcertificaat (pre) ● Je hebt een gemotiveerde instelling
en betrokken houding ● Je bent communicatief sterk ● Je hebt ervaring
met het werken met een WMS systeem, incl. scanning ● Je bent op
zoek naar een fulltime baan voor een
langere periode ● Je bent fysiek sterk.
Nieuwsgierig?
Stuur een mail naar info@wsp-rfv.nl.
Met in het onderwerp:
vacature logistiekmedewerker Ede.

209821

MACHINIST MINIKRAAN
GEZOCHT
Op zoek naar een leuke uitdagende functie, waar je
● aan het werk bent?
elke dag buiten
Voor een werkgever gespecialiseerd in het aanleggen en
reconstrueren van telecom en data netwerken zoeken wij een
machinist minikraan. Werkzaam in Gelderland en Overijssel
Samen met de grondwerker leg je het kabelnetwerk aan voor het grootste landelijke kabelnetwerk van ons land op de mogelijke en onmogelijke locaties.
Wat heb je nodig?
● Je hebt een technisch en ruimtelijk inzicht ● Je bent zelfstandig en je
werkt nauwkeurig ● Je bent in het bezit van rijbewijs B + aanhanger
● Je hebt een flexibele instelling en je bent communicatief vaardig
Wat biedt deze werkgever?
Salaris. 2300 euro bruto per maand bij volledige arbeidstijd.
Contract: halfjaar met kans op vast contract.
Nieuwsgierig?
Stuur een mail naar info@wsp-rfv.nl.
Met in het onderwerp:
vacature machinist minikraan.

4074420

GRONDWERKER
STRATENMAKER
Op zoek naar een leuke uitdagende functie, waar je
elke dag buiten aan het werk bent?
Voor een werkgever gespecialiseerd in het aanleggen en
reconstrueren van telecom en data netwerken zoeken wij een
grondewerker/stratenmaker. Werkzaam in Gelderland en Overijssel.
Als grondwerker leg jij samen met de kraanmachinist het kabelnetwerk
aan voor het grootste landelijke kabelnetwerk van ons land. Jij krijgt onder meer te maken met het leggen en trekken van kabels op de mogelijke en onmogelijke locaties. Voor alles weet jij een oplossing te vinden.
Wat heb je nodig?
● Je kan instructies en procedures opvolgen ● Rijbewijs B
● Je hebt een flexibele instelling en je bent communicatief vaardig
Wat biedt deze werkgever?
Salaris. 2300 euro bruto per maand bij volledige arbeidstijd.
Contract: halfjaar met kans op vast contract.
Nieuwsgierig?
Stuur een mail naar info@wsp-rfv.nl.
Met in het onderwerp:
vacature grondwerker/stratenmaker.
4074320

BEDRIJFSWAGENMONTEUR
MET AMBITIE?
Voor een truck- en trailerservice in Barneveld zijn we op zoek naar
een Bedrijfswagenmonteur die (op termijn) ook een team van
gemotiveerde monteurs aan te kan sturen den de contacten met
klanten kan onderhouden voor het beste eindresultaat en een
tevreden klant.
Je bent de verbindende factor in de werkplaats en zorgt ervoor dat je op
de hoogte bent van de voortgang van je collega’s in de werkplaats. Als
zij ergens zelf niet uit komen signaleer jij dat snel en zorgt ervoor dat je
het samen kunt oplossen. Je zorgt voor een goede taakverdeling,
bewaakt de productiviteit en werkt zo nodig zelf mee aan het stellen van
diagnoses en uitvoering van de werkzaamheden. Je bewaakt de
kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden en zorgt voor de administratie daarvan. Je draagt zorg voor een klantgerichte houding in de
werkplaats en draagt zorg voor de veiligheid op de werkvloer en voor de
juiste instructie omtrent Arbo-regels.
Wat heb je nodig?
● minimaal 5 recente werkervaring als Eerste bedrijfswagenmonteur
● een goede beheersing van de Nederlandse taal
● je hebt verantwoordelijkheidsgevoel.
Wat biedt deze werkgever?
● Een zeer afwisselende, uitdagende en verantwoordelijke functie,
waarin eigen initiatief gewaardeerd wordt ● Een salaris gebaseerd op je
opgedane relevante kennis en ervaring ● Een vast contract na je eerste
tijdelijke contract ● Regels en rechten via de (BOVAG) CAO Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf ● pensioen via PMT (Pensioenfonds
Metaal & Techniek).
Nieuwsgierig?
Stuur een mail naar info@wsp-rfv.nl.
Met in het onderwerp:
vacature bedrijfswagenmonteur Barneveld.
3935720

ERVAREN BLOEMBINDER
GEZOCHT
Kan jij snel kwalitatief mooie boeketten binden?
Voor een klein & jong bedrijf in Ede, dat gespecialiseerd is in
droogbloemen, zijn we op zoek naar een bloembinder die fulltime
beschikbaar is. Heb jij enige ervaring met bloemen binden? Dan
ben je bij dit bedrijf aan het juiste adres!
In deze functie bind je zo’n 100 boeketten per dag. Bij voorkeur
werk je nieuwe medewerkers in en stuur je de rest aan zodat alles
goed verloopt op de werkvloer.
Wat heb je nodig?
● Je hebt minimaal 1 jaar ervaring als bloembinder ● Je bent flexibel en
houdt van de nodige gezelligheid ● Lichamelijk in orde, aangezien je
voornamelijk staat ● Het is een pre als je aansturende ervaring hebt.
Wat biedt deze werkgever?
Werktijden zijn van ma-vr van 08.00 tot 16.30 uur. Uren en salaris in
overleg. Veel verantwoordelijkheid.
Nieuwsgierig?
Stuur een mail naar info@wsp-rfv.nl.
Met in het onderwerp:
vacature bloembinder Ede.

4074320

WERKVOORBEREIDER
Samenwerken aan uitdagende projecten?

405321

Voor een werkgever in de luchttechniek in Veenendaal zijn we per
direct op zoek naar een werkvoorbereider.
Als (junior) werkvoorbereider maak je deel uit van onze engineeringsafdeling en ondersteun je onze Projectleiders en Projectengineers. Je
werkt met een dynamisch team samen aan uitdagende projecten. Jij
regelt de lopende projecten op administratief gebied, waarbij je ook de
materiaallijsten verzorgt en de inkoop regelt. Daarnaast ben jij het aanspreekpunt voor zowel onze leveranciers als onze eigen monteurs bij
vragen over de lopende projecten.
Jouw taken om te beginnen:
Je werkt lopende projecten uit op administratuef gebied en je bent het
aanspreekpunt voor zowel leveranciers als onze monteurs. Je stel stuklijsten op en koopt benodigde materialen in.
Wat heb je nodig?
● MBO of HBO werk- en denkniveau ● Opleiding installatietechniek is
een pré ● Zelfstandig, analytisch en doortastend ● Communicatief
vaardig en een echte teamplayer ● Geen 9:00 tot 17:00 mentaliteit
Wat biedt deze werkgever?
Een uitdagende en sterk afwisselende baan ● Prettige werksfeer in een
dynamisch team ● No-nonsense cultuur en informele sfeer ● Passende
beloning en goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Nieuwsgierig?
Stuur een mail naar info@wsp-rfv.nl.
Met in het onderwerp:
vacature Werkvoorbereider Veenendaal.

CHEF MONTEUR
GEZOCHT
Ben jij een zelfstandig monteur met wat ervaring in
lucht-/installatietechniek & op zoek naar meer
diversiteit? Join us in Veenendaal!

Als Chef monteur stuur je complete projecten aan in de uitvoering. Je
bent hierbij het verlengstuk van onze Engineering en Werkvoorbereiding. Naast het aansturen van je directe collega’s en inleners onderhoud
je ook het contact met de klant en eventuele onderaannemers.
Onze projecten zijn naast divers qua installatiewerk ook divers qua omvang; van enkele dagen tot circa 2-3 maanden, door heel NL en met
name in de industrie. Je bouwt de installaties helemaal compleet van A
tot Z. Naast dat je zelf natuurlijk handig bent en een goed inzicht hebt,
vind je regelen, organiseren en communiceren leuk om te doen.
Wat heb je nodig?
● ruime ervaring in de installatiebranche of bouw ● bij voorkeur ook kennis op elektra gebied of bent bereid dit te leren ● je houdt van aanpakken en bent leergierig ● een collegiale instellin ● flexibel ● stressbestendig ● je denkt in oplossingen ● rijbewijs B
Wat biedt deze werkgever?
Een uitdagende en sterk afwisselende baan. Prettige werksfeer in een
dynamisch team waarbinnen jij jezelf verder kunt ontwikkelen. No-nonsense cultuur en informele sfeer. Zeer goed salaris en goede secundaire
arbeidsvoorwaarden
Nieuwsgierig?
Stuur een mail naar info@wsp-rfv.nl.
Met in het onderwerp:
vacature chef monteur Veenendaal.
404721

2E MONTEUR
LUCHTTECHNIEK
Elke dag een uitdaging?
Voor een werkgever in de luchttechniek in Veenendaal zijn we op
zoek naar een 2e monteur. Je werkt samen in een montageteam
met een hoofdmonteur. Jullie gaan samen op pad om industriële
afzuiginstallaties te monteren. De duur van onze projecten varieert
in omvang van enkele dagen tot meerdere weken en de werkzaamheden zijn divers.
Heb jij ervaring met het monteren van afzuigsystemen en/of luchtkanalen of lijkt het je cool om je hierin verder te ontwikkelen? Beschik jij over
technisch inzicht en ben jij toe aan een nieuwe uitdaging?
Dan zijn we op zoek naar jou!
Wat heb je nodig?
● affiniteit met techniek ● min 1 jaar ervaring in een soortgelijke functie,
in de installatiebranche of bouw ● achtergrond in de kanalenmontage
(pre) ● Je houdt van aanpakken en bent leergierig ● collegiale instelling
● flexibel, stressbestendig en je denkt in oplossingen
Wat biedt deze werkgever?
Een uitdagende en sterk afwisselende baan. Een leuke functie in een
succesvolle, snelgroeiende platte onderneming. Prettige werksfeer in
een dynamisch team waarbinnen jij jezelf verder kunt ontwikkelen.
No-nonsense cultuur en informele sfeer. Salaris afhankelijk van opleiding en ervaring. Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Nieuwsgierig?
Stuur een mail naar info@wsp-rfv.nl.
Met in het onderwerp:
2e monteur techniek.
40331

GROENE VINGERS?
Ben jij toe aan een veelzijdige buitenfunctie met eigen verantwoordelijkheden binnen een enthousiast team en
groeiend bedrijf? Dan is deze functie van hovenier/groen
medewerker echt iets voor jou!
Voor een bedrijf in Ederveen zijn we op zoek naar een medewerker
groenvoorziening of hovenier. De werkzaamheden die je uitvoert, is heel
erg afhankelijk van wat je kunt en wilt. Denk daarbij aan opruimwerkzaamheden, aanlegwerkzaamheden en snoeien. Aantal uur en dagen
zijn in overleg. Verder start je om 07.30 uur vanaf een centraal punt in
Lunteren vanwaar je gezamenlijk naar de klant gaat. De meeste klanten
zitten in de directe omgeving.
Wat heb je nodig?
● Je hoeft geen ervaring te hebben, motivatie is wel belangrijk!
● Aangezien je bij particuliere klanten komt, is het belangrijk dat je
representatief overkomt.
Wat biedt deze werkgever?
Eerst een tijdelijk contract en mogelijk op een later moment een vast
contract. Reiskosten is bespreekbaar.
Nieuwsgierig?
Stuur een mail naar info@wsp-rfv.nl. Met in het onderwerp:
vacature hovenier/groenmedewerker Ederveen.
255421

PRODUCTIE
MEDEWERKER GEZOCHT
Werken in een team bij een betrokken werkgever?
Voor een uitzendbureau zoeken wij mee (voor een internationaal
bedrijf in Veenendaal) naar een productiemedewerker.
Werk jij graag met je handen en hou je van precisiewerk. Ben je daarnaast ook nog fulltime beschikbaar in een 2 ploegendienst? Dan hebben
wij een leuke baan voor jou!
Je controleert de kwaliteit van de materialen; Je plakt producten op elkaar; Je naait producten aan elkaar. Je helpt mee met het intern
transport.
Wat heb je nodig?
● Basisonderwijs ● Fultime beschikbaar in 2 ploegen; 06:00-14:05 en
14:05 tot 22:10 uur ● Je spreekt Nederlands of goed Engels ● Je bent
leergierig en gemotiveerd ● Je kan kleine handelingen uitvoeren en je
hebt oog voor detail. ● Je kan veiligheidsvoorschriften en -regels
opvolgen.
Wat biedt deze werkgever?
Een bruto uurloon van €12,70 per uur dit bedrag is inclusief ploegentoeslag ● Fulltime werk voor een langere periode ● Reiskostenvergoeding
● Doorgroeimogelijkheden tot operator
Nieuwsgierig?
Stuur een mail naar info@wsp-rfv.nl.
Met in het onderwerp:
vacature productiemedewerker Veenendaal.
361421

INSIDE SALES
MEDEWERKER GEZOCHT
Word jij onderdeel van een salesteam?
Voor een uitzendbureau zoeken wij mee (voor een grote distibuteur
in Ede) naar een inside sales medewerker.
Krijg jij voldoening wanneer je een klant tevreden stelt en een langdurige relatie met je klanten opbouwt? Ga dan aan de slag als inside
sales medewerker waarbij je een belangrijke steunpilaar bent voor het
salesteam. Je bereid oa offertes voor. Je houdt de orderadministratie en
het CRM-systeem bij. Je verzamelt en verzendt de klantendocumentatie
en geeft opvolging aan vragen van klanten. In samenspraak met de
accountmanagers. Je ontwikkelt je met product- en marktkennis.
Wat heb je nodig?
● Je hebt minimaal een HBO opleiding afgerond ● Goede tot uitstekende beheersing van de Engelse taal ● Commercieel en communicatief
vaardig ● Proactief ● Analytisch en probleemoplossend ● Enkele jaren
werkervaring in soortgelijke functie
Wat biedt deze werkgever?
Een aantrekkelijk salaris op basis van je opleiding en ervaring ● 13de
maand ● Uitstekende pensioenregeling ● Samenwerking is van lange
duur, zowel met klanten als collega’s ● Met een uitgebreid inwerkingstraject wordt de basis voor je persoonlijke ontwikkeling gelegd ● Je krijgt
ruim de tijd om de branche, de producten, de leveranciers en de klanten
te leren kennen ● Ruime ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden
Nieuwsgierig?
310221
Stuur een mail naar info@wsp-rfv.nl.
Met in het onderwerp:
vacature inside sales medewerker Ede.

MANTELZORGER
GEZOCHT
Elke dag een uitdaging?
Voor een werkgever in Oosterbeek zijn we op zoek naar een (betaalde) mantelzorger.
Als zorgverlener voer je verschillende taken uit voor senioren, veelal
met dementie. Een dankbare baan want zo zorg jij ervoor dat iemand
thuis kan blijven wonen. Taken als: een paar boodschap doen, een
maaltijd koken, begeleiden bij een doktersafspraak, het schoonmaken
van een woonkamer, het spelen van een gezelschapspel of je bied ondersteuning bij de persoonlijke verzorging.
Wat heb je hiervoor nodig?
● Basis onderwijs ● Vermogen om met waardigheid/respect om te gaan
met senioren
● Je bent fysiek in orde en fysiek belastbaar ● Je hebt een goede
beheersing van de Nederlandse taal.
Wat biedt deze werkgever?
Een mooie baan voor 2 tot 35 uur per week met veel waardering. Een
baan zonder tijdsdruk, waarbij je iemand echte aandacht kunt geven.
Je wordt een vast gezicht bij een ouder iemand en kunt daarmee een
vertrouwensband opbouwen. Je komt in dienst van de werkgever en
krijgt een 0-urencontract waar je per uur wordt betaald inclusief
vakantiegeld.
Nieuwsgierig?
Stuur een mail naar info@wsp-rfv.nl.
Met in het onderwerp:
vacature mantelzorger Oosterbeek.
274021

BEN JIJ
KLANTGERICHT?
Voor een uitzendbureau in Veenendaal zoeken wij mee naar een
communicatieve klantenservicemedewerker.
Vragen van zakelijke klanten komen bij jou terecht. Geen dag is hetzelfde, want binnenkomende vragen zijn klantspecifiek. Jij bent niet
zomaar klantenservicemedewerker, maar een heuse customer service
expert! Bij vermissingen of beschadigingen van pakketten zet je onderzoeken in gang. Je monitort hiervan de voortgang en beoordeelt al dan
niet uit te keren schadevergoedingen. De informatievoorziening hierover
richting zakelijke klanten verzorg jij. Alles wat je doet, leg je overigens
vast in een systeem conform werkafspraken. Je registreert en documenteert klantcontacten en de daaruit voortgekomen meldingen en/of acties.
Je werktijden zijn van 08:00 tot 16:30 of van 09:30 tot 18:00 uur.
Wat vragen wij van jou?
● Je kan instructies en procedures opvolgen en inspelen op de
behoeften en verwachtingen van de “klant”. ● Goede communicatieve
vaardigheden ● Bij voorkeur ervaring bij een klantenservice
● Goede beheersing van de Nederlandse taal en evt. de Engelse taal
● Je bent bereid om eens in de 2 maanden op zaterdag te werken
(van 8.30 tot 17.00 uur).
Wat biedt deze werkgever?
Een bruto maandsalaris o.b.v. 38,75 uur van €2.200; - 31 of 38,75 uur
werk per week. - 0,19 per kilometer met een max. van 25 km. - werktijden 08:00 tot 16:30 of 09:30 tot 18:00 uur.
Nieuwsgierig?
Stuur een mail naar info@wsp-rfv.nl.
Met in het onderwerp:
vacature klantenservicemedewerker Veenendaal.
120221

