Uitzendbureaus in de buurt
Uitzendbureaus in de regio

Aan het werk bij
een uitzendbureau

--------------------------------Abiant
Alberdaweg 12
9909 AJ Spijk
0596-59 22 22
www.abiant.nl

Op de volgende pagina’s vindt u een overzicht van de
uitzendbureaus in de gemeenten Delfzijl,
Appingedam en Loppersum en elders in de regio die
u helpen bij het vinden van werk.

Spreekuur op Werkplein
Zie website: Werkplein Fivelingo, elke week

Al deze uitzendbureaus hebben aan ons doorgegeven
waar zij in gespecialiseerd zijn. Op deze manier kunt u
snel en overzichtelijk zien bij welk uitzendbureau u
zich kunt inschrijven om voor bepaalde vacatures in
aanmerking te komen.

 agrarisch
 afvalverwerking/industrie/productie
 bouw
 groenvoorziening/cultuurtechnische werken
 grond-, weg- en waterbouw
 transport en logistiek

Dit overzicht is kort en bondig. U kunt zich het best bij
zoveel mogelijk uitzendbureaus inschrijven. Zo
vergroot u uw kans op een baan. Overleg wel altijd
met het uitzendbureau of het zinvol is om u in te
schrijven. Daarnaast komt elke vacature wel eens voor
bij elk uitzendbureau, zelfs een technisch georiënteerd
uitzendbureau zoekt soms een secretaresse.

 verwerking agroproducten
 techniek
--------------------------------In Person
Eemskanaal Noordzijde 1
9934 RD Delfzijl
0596-63 26 60
www.inperson.nl

Houd contact met het uitzendbureau
Over het algemeen stelt een uitzendbureau een
bezoek meer op prijs dan een telefoontje.
Als u werkzoekend bent is het slim om één keer per 23 weken contact te hebben met de uitzendbureaus
waar u bent ingeschreven.
Ten eerste om te laten weten dat u nog steeds
werkzoekend bent, daarnaast om eventuele
wijzigingen door te geven (bijvoorbeeld een nieuw
mobiel telefoonnummer).

Spreekuur op Werkplein
Zie website: Werkplein Fivelingo ,elke week
 Goede motivatie is zeer belangrijk
 Opperman, VCA
Grondwerkers, VCA
 Hogedruk spuiters (schoonmaak), VCA
 Sleutelaars
 Fitters
 Lassers (onder NEN norm)

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met uw
werkcoach

 Trekkerchauffeurs
 Onderhoudsmonteurs
 Kabeltrekkers
 Scheepsverladers
 Deskundige Asbest Verwijderaars (gediplomeerd)
---------------------------------
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Uitzendbureaus in de buurt
Flexion Uitzendbureau
Weg naar den Dam 4
9932 GA Delfzijl
0596-63 30 08
www.flexion-uitzendbureau.nl

Detasafe
Energieweg 2
9902 RL Appingedam
085-111 77 77
www.detasafe.nl

• Divers technisch personeel. Eisen afhankelijk van
de vacature
• Slijper (min. niv. 2) eigen vervoer is een pre, 40 uur
p.w.
• Industrieel schoonmaker, min. VCA certificaat,
dagjeswerk tot 40 uur p.w.
• Havenwerker, min. VCA certificaat, dagjeswerk tot
40 uur p.w.
• Taxichauffeur, met en zonder taxipas, 40 uur p.w.
• Allround schilder, in bezit van rijbewijs, 40 uur p.w.
• Diverse machinisten, in bezit van geldige papieren
en VCA, rijbewijs en vervoer
• Sectiebouwers (scheepsbouw) (min. niv. 2)
zelfstandig tekening kunnen lezen
• Gecertificeerde lassers, VCA, rijbewijs en vervoer.
Certificaat afhankelijk van de opdracht.
• Timmerlieden, VCA en ervaring vereist. Rijbewijs
en vervoer.
--------------------------------Randstad
Landstraat 66
9934 BP Delfzijl
0596-55 05 10
www.randstad.nl

 DetaSafe is gespecialiseerd in de veiligheidssector
 Veiligheidskundigen (MVK en HVK)
 Brand- en veiligheidswachten
 Mangatwachten
 Gasmeetdeskundigen
 Industrieel cleaning
--------------------------------JIJ Uitzendbureau
Handelskade West 24
9934 AA Delfzijl
0596-54 25 04
www.jij-uitzendbureau.nl
 Stratenmakers en groenvoorzieners, eigen vervoer
pre
 Metaalbewerkers
 Housekeeping, algemene dienst, ontbijtkok,
hulpkok, bediening (werken op de
Waddeneilanden)
 Bouwopruimers, -medewerkers, VCA niet verplicht,
eigen vervoer pre
 Sectiebouwers (scheepsbouw) min. niv. 2 en
zelfstandig tekening kunnen lezen
 Constructiebankwerkers (zelfstandig tekening
kunnen lezen), lassers,

 Breed georienteerd op alle functies.

 kantbankwerkers en monteurs in bezit van VCA
--------------------------------Olympia Uitzendbureau
Willemstraat 36
9934 BC Delfzijl
0596-63 11 33
www.olympia.nl

 Productiemedewerkers, VCA en heftruck.
 Constructiebankwerkers, lassers,
kantbankmedewerkers, monteurs
 Callcentermedewerkers, zowel inbound en
outbound mogelijkheden
 Operators Vapro A, B, C en AOT.
 Administratief medewerkers, MEAO, SAP, PDB
 Secretarieel medewerkers, enkele jaren
administratieve werkervaring is een pré.

 Productie

 Daarnaast ook gespecialiseerde functie in het
hoger segement worden ook gemiddeld.
---------------------------------

 Schoonmaak

 Logistiek
 Industrie
 Administratie
 Callcenter
 Techniek
 Horeca
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Uitzendbureaus in de buurt
 Constructiebankwerker

TC Services B.V.
Singel 85
9934 BT Delfzijl
0596-51 64 74
www.tcservices.nl

 Flensmonteur
 Elektromonteur
 Loodgieter
 Storing- en onderhoudsmonteur
 Fitter

 Productiemedewerkers

 Metaalbewerker

 Havenwerkers oproep en dagjeswerk
 Heftruckchauffeurs

Verder zoeken wij ook vaak mensen die willen
aanpakken in ondersteunende technische functies of
voor werkzaamheden in de industrie.
VCA is een eis en vaak wordt hierin ook het
heftruckcertficaat gevraagd.
--------------------------------HeBu Synergy
Kalmarweg 16-6
9723 JG Groningen
050-544 56 00
www.hebu-synergy.nl

 Schoonmakers
 Loonwerkers
 Administratief personeel
--------------------------------Pander en Lier
Zeefbaan 22
9672 BN Winschoten
085-4016301
www.panderenlier.nl
Pander en Lier heeft regelmatig veelzijdige vacatures
in veel verschillende branches.
Voor meer informatie kunt u kijken of de website of
op de vacatureborden op het Werkplein.

 Bemiddelaar in twee vakgebieden, te weten:
Openbaar vervoer en Technisch personeel.
Wij zoeken met grote regelmaat kandidaten:
 Chauffeurs Openbaar Vervoer (D-rijbewijs)
 Metaal-/ elektrotechniek alle nivo’s

--------------------------------Eemsmond Workjob
Hogelandsterweg 16
9936 BH Farmsum
050-7920011
www.eemsmondworkjob.nl

 Offshore Elektro/mechanisch
 Projectondersteuning Techniek (management)
 Secretariële ondersteuning (beheersing Duitse
taal)
 Scheepsbouw
--------------------------------Manpower
Oude kijk in ’t Jatstraat 55-57
9712 EC Groningen
050-360 13 94
www.manpower.nl

 Callcenter werk
 Schoonmakers kantoor/school (VOG)
 Schoonmakers industrieel (VCA)
 Productiewerk
 Logistiek
 Algemene vacatures
--------------------------------Maintec Uitzendbureau
Borkumweg 6-01
9979 XH Eemshaven
0596-51 68 08
www.maintec.net

 Callcenter
 Administratief
 Financieel
 Zakelijke dienstverlening
 Technisch
 Productie
---------------------------------

Maintec heeft hoofdzakelijk vacatures in de techniek.
Denk hierbij aan de volgende functies:
 Lasser (Mig/mag, Tig, Electrisch)
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 Voedingsmiddelentechnologie
--------------------------------Unique
Boumaboulevard 406
9723 ZT Groningen
050-369 5600
www.unique.nl

Start People
Westerhaven 13
9718 AW Groningen
050-3694330
www.startpeople.nl
 Operators (VAPRO A, B, C)
 Docenten (eerstegraads of tweedegraads)
 Constructiebankwerkers,lassers niveau 3 4

Wij zijn een uitzendbureau die vooral gespecialiseerd
is in office gerelateerde functies.

 Bankpersoneel met Rabobank ervaring
 Laboranten

 Secretaresses

 Gemeentelijk personeel

 Accountmanagers

 Administratief medewerkers

 Financiële profielen
 Maar ook op het gebied van callcenter
------------------------------------Select People
Kanaalstraat 4
9301 LS Roden
050-502 03 01
www.selectpeople.nl

 Financieel/ accountancy personeel
 Productiemedewerkers (o.a. ompakmedewerkers)
--------------------------------Prima Personeel
Hooghoudtstraat 2
9723 TG Groningen
050-3138256
www.prima.nl

 Technisch personeel
 Automotive

Wij zijn altijd op zoek naar vakmensen voor de
volgende branches:

 Afbouw en bouw
Pijpfitters

 Bouw

 Lassers
------------------------------------Infra Noord
Kanaalstraat 4
9301 LS Roden
050-501 07 08
www.infranoord.nl

 Metaal
 Installatie
 Groen
 Schilders
Om je bij Prima Personeel aan te melden heb je geen
specifieke certificaten nodig. Naast uitzenden doen wij
ook aan opleiden van personeel.
------------------------------------Vaktec
Kieler Bocht 29
9723 JA Groningen
050-544 6200
www.vaktec.nl

 Uitzendbureau met uitgebreide kennis in de infra
 Hoveniers/ Grondwerkers
 CAI monteurs, Kabelleggers
 Werkvoorbereiders
 Monteurs/ Elektromonteurs
 Voegers
 Voorlieden

 Technisch uitvoerend tot (hoger)management
functies in:

 Kraanmachinisten

 Leidingbouw en station bouw

 Schilders

 Industrie en petrochemie
Civiele techniek en infra techniek

 In bezit van VCA
---------------------------------

 Stratenmakers

 Wind energie technologie
 Offshore en on-shore
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De Technische Gilde
Blankenstein 130
7943 PE Meppel
0522-23 59 90
www.technischegilde.nl

MF Uitzendbureau
Schuitendiep 45
9711 RB Groningen
050-3139003
www.mf.nl

• Technische vacatures, o.a. bij NAM locaties e.d.,
eigen vervoer is eis
------------------------------------Job4Life
W.A. Scholtenlaan 17
9615 TG Kolham
0598-35 14 69
www.job-4life.nl

Vacatures per vakgebied:
 Commercie
 Logistiek
 Productie
 Techniek
--------------------------------Flinck Personeel
Hereweg 28
9725 AD Groningen
050-2110751
www.flinckpersoneel.nl

 Job4life is gespecialiseerd in VAKTECHNISCH
personeel .
 O.a. Pijplasser(s)
 O.a. Scheepslasser(s)

Onze focus ligt op de branches:
Vastgoed, bouw, beveiliging, apotheken, techniek en
industrie, maar ook in de overige branches kunnen wij
vacatures bieden.
--------------------------------Adecco
Venne 129
9671 ER Winschoten
0597-42 15 22
www.adecco.nl

 O.a. Pijpfitter(s)
 O.a. Monteur(s)
 O.a. Constructiebankwerker(s)
------------------------------------TDC Groep
Hengelosestraat 705
7521 PA Enschede
www.tdcgroep.nl

Onze vacatures zijn doorlopend:
 Steigermonteur 1e en 2e
 Constructieschilders
 Industriële isolatiemonteurs (wol plaatsen en
plaatwerk de- en monteren)
 VCA is een vereiste

 Productiemedewerkers met heftruck certificaat en
VCA
 C&C gestuurde machines bedienen (Draaiers,
frezers, kantbankmedewerkers)
 Mig Mag lassers niv. 3, bij grote voorkeur eigen
vervoer

-----------------------------------Tempo Team
Stationsweg 3a
9726 AC Groningen
050-3130200
www.tempo-team.nl

 Algemeen metaalwerkers, lassers en monteurs, in
bezit van VCA
 Operators Vapro A B C
 Administratief medewerkers, MEAO, SAP, PDB
---------------------------------

 Commercieel buiten/binnen dienst
 Technische branche
 IT
 Chauffeurs
-------------------------------------
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Global Flex Solutions
Nieuweweg 50
9711 TH Groningen
050-5470065
www.globalflexsolutions.nl
 Drie specialismen: Facilitair, Techniek en Transport
& Logistiek.
 VCA verplicht. Opleiding en scholing behoort, in
overleg, tot de mogelijkheden.
Diverse vacatures in de schoonmaak (calamiteiten,
hotelkamers, industrieel en bouwopruimers)
Diverse vacatures in de techniek en transport, o.a.
lassers/constructiebankwerkers, pijpfitters,
flensmonteurs ( in bezit van flenscertificaat),
onderhoudsmonteurs industrie, loodgieters,
elektromonteurs , isoleerders, magazijnmedewerkers
en vrachtwagenchauffeurs ( beginnend en ervaren) in
bezit van rijbewijs CE en code 95.
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