
VacatureFlits 
Wajong

Een baan vinden is niet altijd even gemakkelijk, zeker niet als 

Wajongere. Daarom hebben wij vacatures in de regio Drenthe voor  

u op een rijtje gezet. Deze werkgevers zijn juist naar u op zoek!

Techniek   

Medewerker metaal/
tuinonderhoud
Een ICT-bedrijf in Hoogeveen zoekt een 
medewerker voor tuinonderhoud en 
het doen van lichte technische klusjes. 

Gevraagd wordt: 

Je bent technisch ingesteld en kunt netjes 
en accuraat werken. Je woont in de regio 
Hoogeveen. Het is voor 20 uur per week.

Vacaturenummer: 2879717                                                             

Productiemedewerker 
cleanroom
In dit bedrijf worden onder andere 
operatiepakketten samengesteld. Het 
werk vindt plaats in een steriele 
afgesloten ruimte. Het is zittend en 
staand werk en ideaal voor mensen 
die baat hebben bij werken in een 
schone ruimte (stofvrij).

Gevraagd wordt: 

Tijdens het werk mag je geen piercings, 
make-up of nepnagels hebben. Het werk 
is voor 0-32 uur per week in Hoogeveen.

Vacaturenummer: 275117                                                              

Grafisch vormgever
Grafisch vormgeven en ontwerpen van 
verschillende productstijlen. Herken- 
baar en aansprekend is waar het om 
draait, zowel op verschillende websites, 
als in drukwerk en op social media. Je 
werkt samen met een directe collega 
en onderhoudt nauwe contacten met 
de afdeling marketing en verkoop.

Gevraagd wordt: 

MBO/HBO-grafische vormgeving en 
communicatie. Uitstekende beheersing 
van de talen Nederlands, Engels en 
Duits. Zelfstandig en in teamverband 
kunnen werken. Creatief en initiatiefrijk. 
Ervaring Social Media. Woont in 
Hoogeveen en zoekt werk voor  
20-32 uur per week. 

Vacaturenummer: 3784917                                                              

Productiemedewerker 
metaal
Een bedrijf in Emmen zoekt productie-
medewerkers. Je werkt in een klein 
team waar je de behuizingen van 
luchtfilters vormgeeft en verpakt.  
Je werkt in dagdienst.

Gevraagd wordt: 

Het is voornamelijk staand werk. Het 
werk herhaalt zich en is niet moeilijk. 
Je kunt 24 - 40 uur per week werken.

Vacaturenummer: 4217917                                                             

Assemblage-
medewerker
Het samenstellen van fietsparkeer-
systemen en overkappingen, verhelpen 
van storingen en onderhoud plegen. 

Gevraagd wordt: 

LBO-niveau, je bent op de hoogte van 
arbovoorschriften en VCA-gecertificeerd. 
Je kunt tekeningen lezen en vanaf de 
tekening het werk doen. Het is voor  
36 uur per week.

Vacaturenummer: 148117                                                             

Interesse in een vacature?  
Stuur dan een email naar: werkkrant.wajong@uwv.nl met vermelding van uw gegevens 

en het vacaturenummer. Wij nemen dan binnen 3 werkdagen contact met u op.



VacatureFlits 
Wajong

Medewerker groen
Je gaat wieden, schoffelen en maaien. 

Gevraagd wordt: 

Het werk is minimaal 3 hele dagen  
(32- 40 uur per week) in de omgeving 
van Beilen.

Vacaturenummer: 1229617

Medewerker kwekerij
Het werk is planten oppotten, 
verpotten, bewateren, overzetten etc.

Gevraagd wordt: 

De werktijden (0-40 uur) zijn in overleg 
en je moet in de buurt van 
Klazienaveen wonen.

Vacaturenummer: 4428817

Medewerker groen
Voor een restaurant zoeken wij een 
kandidaat die het gras wil maaien. 
onkruid wieden op het terras en bosjes 
snoeien. Ook kun je schilderwerk doen. 
Daarnaast lap je ramen en zorgt dat de 
buitenkant van het restaurant netjes is.

Gevraagd wordt: 

Ervaring is niet nodig, je moet het leuk 
vinden om in de groenvoorziening te 
werken. Het is voor 32 tot 40 uur per 
week in de buurt van Coevorden.  
Je werkt wel op verschillende locaties. 

Vacaturenummer: 3773517

Medewerker 
hoveniersbedrijf
Een hoveniersbedrijf zoekt iemand die 
tuinen onderhoudt en kan aanleggen.

Gevraagd wordt: 

Ervaring is niet nodig, je moet het leuk 
vinden om in de groenvoorziening te 
werken. Het is voor 32 tot 40 uur per 
week in de buurt van Coevorden.  
Je werkt wel op verschillende locaties.

Vacaturenummer: 4752317

Tuin- en Landbouw   

Medewerker bouw
Schilder, timmerman, metselaar, 
voeger, plafondmonteur, stukadoor of 
tegelzetter. Wat zou jij graag willen 
leren en doen? De werkgever zorgt 
voor een vakgerichte praktische 
opleiding met een (gratis) rijbewijs!

Gevraagd wordt: 

Motivatie om een vak te leren en een 
goede conditie. Je woont nabij Emmen, 
bent een aanpakker en wilt in een team 
werken. Het werk is 38 uur per week.

Vacaturenummer: 3782917

Onderhoudsschilder
Voor een schildersbedrijf in Beilen  
zijn wij op zoek naar een ervaren 
onderhoudsschilder. 

Gevraagd wordt: 

Ervaring. Het is voor 32-40 uur per week. 

Vacaturenummer: 4646617

Bouw   Verkoop 

Weekendhulp
Een drukke verkoopdag voor de boeg? 
Je draait je hand er niet voor om en 
staat klanten graag te woord in de 
winkel. Je assisteert en adviseert waar 
nodig en dat maakt een baan als 
weekendhulp leuk en leerzaam! Van 
kassa tot paskamers; je bent een 
proactieve allrounder in de winkel.

Gevraagd wordt: 

Je bent flexibel en woont in de 
omgeving van Emmen. Je bent 
geïnteresseerd in de laatste 
modetrends, behulpzaam, vriendelijk, 
enthousiast en staat altijd klaar voor een 
praatje. Het is voor 6 uur in de week.

Vacaturenummer: 2833017

Winkelmedewerker
Zit verkopen in je bloed, weet jij wat 
de klant wil en houd je ervan om met 
verschillende mensen om te gaan? 
Heb je een passie voor mode en 
schoenen? Dan zoeken we jou!

Gevraagd wordt: 

Je bent enthousiast, leergierig, 
klantvriendelijk, werkt graag in een 
team en weet van aanpakken. Je 
woont in de buurt van Emmen en 
zoekt werk voor 20-24 uur per week. 

Vacaturenummer: 3728117

Interesse in een vacature?  
Stuur dan een email naar: werkkrant.wajong@uwv.nl met vermelding van uw gegevens 

en het vacaturenummer. Wij nemen dan binnen 3 werkdagen contact met u op.



VacatureFlits 
Wajong Logistiek   

Logistiek 
medewerker Assen
Lossen en opslaan van inkomende 
goederen, controleren van pakbonnen, 
klaarzetten van bezorgingen, bijhouden 
van de bijbehorende administratie. 

Gevraagd wordt: 

Je komt uit de omgeving van Assen, 
bent gemotiveerd, klantvriendelijk en 
hebt verantwoordelijkheidsgevoel. Je 
moet zowel zelfstandig als in team- 
verband kunnen werken. Ook moet je 
het niet erg vinden om af en toe in  
het weekend of op koopavonden te 
werken. Het is voor 12 uur per week.

Klusjesman
Je gaat stickers afhalen van 
bedrijfsauto’s, auto’s wassen, klanten 
ophalen en allerlei klusjes verrichten. 

Gevraagd wordt: 

Je werkt ongeveer 20 uur per week, 
verdeeld over 5 dagen per week in 
Hoogeveen.

Vacaturenummer: 1635617

Logistiek medewerker
In- en uitpakken van dozen. De inhoud 
oplezen zodat deze geboekt kunnen 
worden in het systeem. Het beveiligen 
van producten, opruimen, papier en 
plastic scheiden. Magazijn netjes 
houden. Bestellingen klaarzetten.

Gevraagd wordt: 

Motivatie! Het werk is voor 24 uur  
per week

Vacaturenummer: 4956917

Leerling vracht-
wagenchauffeur
Je wilt graag vrachtwagenchauffeur 
worden maar hebt daarvoor niet de 
juiste papieren? Dan is deze functie 
voor jou bedoeld. Het is een fulltime 
baan. Gedurende 3 maanden tijd ga je 
de ochtenden naar school en werk je ‘s 
middags bij de werkgever in de loods. 

Gevraagd wordt: 

Je hebt rijbewijs B en wilt graag het 
chauffeursvak te leren. Je lichamelijke 
conditie is goed en je kunt lange 
dagen werken. Het is voor 40 uur per 
week. Je woont nabij Klazienaveen. 

Vacaturenummer: 3777217

Overig   

Vacatures bij DSM
Het gaat om verschillende vacatures: 
magazijn, storter, monsternemer  
en productie.

Gevraagd wordt: 

Motivatie! Het is voor 38-40 uur  
per week in Emmen.

Vacaturenummer: 4414415

Softwaretester
We zoeken een ervaren software tester. 
Je maakt testen, houdt de testresultaten 
bij en onderhoudt de Lofar software. Je 
denkt vanuit testperspectief mee met 
de plannen en nieuwe ontwikkelingen, 
documenteert, controleert de resultaten 
en beheert Astron software. 

Gevraagd wordt: 

Ervaring met software testen opzetten 
en uitvoeren. Relevant testdiploma 
(bijvoorbeeld Tmap of ISTQB). Het is 
voor 25-40 uur per week in de buurt 
van Dwingeloo.

Vacaturenummer: 5900816

Aanpakkers bouw/
sloop/groen
Een uitzendbureau is op zoek naar 
aanpakkers uit Midden-Drenthe, Assen 
en Hoogeveen die willen werken in:
•  de bouw: timmerlieden, oppermannen 

straatmakers, grondwerkers. 
•  de sloop (het werk is landelijk) waarin 

je eenvoudig kunnen instromen én 
doorstromen naar andere functies.

• het groen: hoveniers en bosmaaiers.

Gevraagd wordt: 

De wil om te werken! 

Vacaturenummer: 3681916

Aanpakker
Een bedrijf in Hoogeveen is op zoek 
naar (sterke) aanpakkers. Je moet dozen 
tillen van ongeveer 5 kilo. Het werk is 
van november tot en met april 2018.

Gevraagd wordt: 

Je bent een harde werker en hebt 
geen lichamelijke klachten. Het is  
voor 10 tot 40 uur per week.

Vacaturenummer: 3715517

Interesse in een vacature?  
Stuur dan een email naar: werkkrant.wajong@uwv.nl met vermelding van uw gegevens 

en het vacaturenummer. Wij nemen dan binnen 3 werkdagen contact met u op.



VacatureFlits 
Wajong

Facilitair medewerker
Je maakt kantoren in Emmen en 
Coevorden schoon, inclusief kantines 
en toiletten. Je gaat stofzuigen en 
ramen lappen. De kantoren moeten er 
netjes uitzien.

Gevraagd wordt: 

Motivatie en zelfstandig kunnen werken. 
Je hebt een rijbewijs en nabij Emmen. 
De reis naar Coevorden wordt vergoed. 
Je werkt 12 uur (3 dagen per week) 
waarvan 1 dag in Coevorden. Werkdagen 
en werktijden mag je zelf invullen.

Vacaturenummer: 4314517

Pizzakoerier
Voor een pizzeria in Assen bezorg je 
pizza’s met de scooter of auto. Je 
rekent de pizza af bij klanten, maakt 
schoon, neemt orders aan, zet scooters 
klaar en helpt mee in de keuken.

Gevraagd wordt: 

Een scooter-/autorijbewijs is een 
pluspunt. Je bent representatief.  
Je werkt 20 tot 30 uur per week. De 
werktijden zijn tussen 15:30 en 22:30 
(afhankelijk van  drukte). Maximaal 5 
dagen per week inclusief het weekend.

Vacaturenummer: 4798417

Bezorger/
pizzakoerier (2)
Het bezorgen van pizza’s per scooter/
auto in de buurt van Emmen, 
afrekenen met klanten, aannemen van 
orders en schoonmaken. Scooters en 
keukenbenodigdheden klaarzetten.

Gevraagd wordt: 

Je hebt een scooterrijbewijs, een 
autorijbewijs is een plus. Het werk  
is voor 40 uur per week.

Vacaturenummer: 4444817

Keukenmedewerker
Je begint met de koude versproducten 
en maakt alles zelf. Daarnaast doe je 
de afwas.

Gevraagd wordt: 

Je hebt ervaring in de keuken (mise  
en place) en bent flexibel, energiek, 
leergierig en gemotiveerd. Het werk is 
voor minimaal 24 uur. Je woont in de 
omgeving van Dwingeloo.

Vacaturenummer: 3775717

Gastvrouw/gastheer
Je bent het visitekaartje van het 
restaurant en maakt het de gasten 
naar hun zin. Je hebt interesse in 
hoogwaardig eten en drinken. Je moet 
de gasten goed kunnen informeren 
over producten en gerechten.

Gevraagd wordt: 

Je bent gemotiveerd, hebt een open 
uitstraling, bent representatief, klant- 
vriendelijk, gastvrij en servicegericht. 
Ervaring in een soortgelijke functie  
is een plus. Je woont in de buurt van 
Dwingeloo. Het is voor 16 – 40 uur  
per week. 

Vacaturenummer: 3773717

Schoonmaak-
medewerker
Het gaat om schoonmaakwerkzaam- 
heden in de winkel, kantine, kantoren 
en in het magazijn.

Gevraagd wordt: 

Iemand uit de omgeving van Coevorden. 
Je moet kunnen werken volgens een 
rooster. Na de inwerkperiode werk je 
zelfstandig. De werktijden (20 uur  
per week) kunnen in overleg verdeeld 
worden over 4 of 5 dagen.

Vacaturenummer: 4285017

Facilitair medewerker
Een afwisselende functie waarbij je 
allerlei hand- en spandiensten op 
verschillende afdelingen binnen de 
organisatie doet. Kantoor schoon maken 
en houden. Voorraden beheren/
bestellen. Verzenden pakketjes. Bijvullen 
van zeeppompjes. Inkomende pakketjes 
naar de juiste afdelingen brengen. In het 
laboratorium eenvoudige proeven doen, 
opruimen en schoonmaken. 

Gevraagd wordt: 

Het is voor 20-24 uur per week in 
Hoogeveen. 

Vacaturenummer: 3246717

Facilitair   Horeca   

Interesse in een vacature?  
Stuur dan een email naar: werkkrant.wajong@uwv.nl met vermelding van uw gegevens 

en het vacaturenummer. Wij nemen dan binnen 3 werkdagen contact met u op.



Werkervaringsbaan!
Heeft u een WIA-uitkering of Wajong-uitkering en wilt u graag weer wat  

om handen hebben, maar is de stap naar een betaalde baan nog te groot? 

Dan is een werkervaringsplek misschien iets voor u.

Wat is een werkervaringsplek?
Een werkervaringsplek is een werkomgeving waar u kunt werken aan het opbouwen van 

uw belastbaarheid, arbeidsritme en werkervaring op kunt doen. Een ervaren coach ondersteunt u 

bij het bewaken en verleggen van uw grenzen. Het einddoel is dat u klaar bent om de volgende 

stap te zetten; een traject naar werk of het volgen van een opleiding*.

Hoe gaat het in zijn werk?
Heeft u interesse in een werkervaringsplek of wilt u meer informatie? Dan kunt u een mail sturen 

naar roelie.krommedijk@uwv.nl . De arbeidsdeskundige van UWV neemt vervolgens contact met u 

op om de vervolgstappen te bespreken.

Let op: U kunt hier alleen op reageren als u op dit moment nog geen re-integratieondersteuning 

ontvangt van een re-integratiebedrijf. 

*UWV heeft geen gelden voor het vergoeden voor meerjarige opleidingen.

Dagbestedings- en werkervaringsplek Drenthe
Drenthe Roswinkel

Locatie Elzenhof in Roswinkel biedt onder andere de volgende mogelijkheden:
Tuinonderhoud, schoonmaakwerk, klussen in en om de kwekerij. In overleg is er nog veel meer mogelijk!

Drenthe, MSV Motodrôme Emmen

Motodrôme in Emmen biedt onder andere de volgende mogelijkheden:
Horeca, schoonmaakwerk, machine-onderhoud, schilderwerk, klusjesman, groenvoorziening en grondverzet. 
In overleg is er van alles mogelijk!

Interesse in deze werkervaringsbaan? Stuur dan een email naar: werkkrant.wajong@uwv.nl met 

vermelding van uw gegevens en ‘werkervaringsbaan’. Wij nemen dan binnen 3 werkdagen contact 

met u op.



Het is op een woensdag in juni om 8:00 uur in de ochtend. Robbin en zijn jobcoach  

van Quality Coaching, Rob van Sleen, melden zich bij de nieuwe werkgever van Robbin. 

Vandaag start namelijk zijn proefplaatsing van twee maanden bij een kalverhouderij  

in de Krim. Bij goed functioneren wordt de proefplaatsing omgezet in een contract.  

Het is daarom een spannende dag voor Robbin.

De eerste dag
Na kennis gemaakt te hebben, vertelt werkgever Martijn hoe de planning voor de eerste dag eruit ziet. Dit is belangrijk 

voor Robbin, omdat hij dan precies weet wat hij kan verwachten. Robbin begint met het voeren van de kalveren, dit gaat 

met behulp van een moderne voermachine. Na het voeren wordt de stal schoongemaakt. Robbin krijgt hierbij hulp van 

jobcoach Rob die hierdoor een goed beeld krijgt van de werkzaamheden van Robbin en hoe hij ze uitvoert. Vervolgens 

helpt Robbin bij het sorteren van de kalveren, dit doet hij samen met Martijn. ’s Middags is Robbin druk met allerlei 

technische werkzaamheden op de kalverhouderij, zo zorgt hij ervoor dat alles tiptop blijft functioneren op het bedrijf.

Intensief contact
Tijdens de proefplaatsing is er intensief contact tussen Robbin, Martijn en jobcoach Rob. Er wordt besproken welke 

zaken goed gaan en welke zaken eventueel anders moeten. Hierdoor groeit Robbin in zijn werk met als gevolg dat  

zijn proefplaatsing wordt omgezet in een contract bij de kalverhouderij van Martijn.

Een fijne plek gevonden
Zestien maanden later is Robbin nog steeds 24 uur per week aan het werk bij Martijn. Hij heeft vaste werkdagen en 

vaste werktijden wat voor alle partijen prettig is. Meerdere keren per maand brengt Rob een bezoek aan Robbin bij  

de kalverhouderij. Het evalueren van de voortgang en het bespreken van de werkzaamheden staan hierin centraal. 

Belangrijk uitgangspunt is dat Robbin het naar zijn zin heeft op de werkplek en zich daar kan blijven ontwikkelen.  

Zo ontstaat een win-win situatie voor zowel Robbin als Martijn. Robbin is blij met zijn werk bij de kalverhouderij,  

de duidelijke structuur doet hem goed. Werkgever Martijn is tevreden met zo’n goede kracht erbij!

 Robbin aan het werk.

Een fijne plek op de boerderij



Met een korte opleiding direct aan het werk! Kom naar de

Dag van de Techniek
Donderdag 2 november 

Er zijn veel opleidingsmogelijkheden met baangarantie in de techniek.  

Kom naar de “Dag van de Techniek” om zelf te ervaren en mee te maken.  

Laat u meenemen in een dag vol technische belevenissen. Ga in gesprek  

met werkgevers en ontdek samen uw toekomstperspectief in de techniek.

Techniek leefT  Beleef Techniek!  Techniek leefT

Techniek leefT  Beleef Techniek!  Techniek leefT

Techniek voor iedereen
Noteer 2 november in uw agenda. Laat deze kans niet liggen en 

kom langs!

Locatie: VHE aan de Charles Darwinstraat 15, Emmen

Tijdstip: tussen 9.00 en 17.00 uur.


