
 

Beste relatie, 
 
In deze kandidaten- en vacaturenieuwsbrief ziet u de recent aangemelde kandidaten en vacatures uit de 
regio. Alle overige kandidaten, vacatures en stages staan op onze vacaturesites www.werkinjeregio.nl en 
www.stageinjeregio.nl. Vandaag staan er 273 vacatures en 57 stages en/of afstudeeropdrachten! 
 
Mist u uw vacature(s)/stage(s)? U kunt deze zelf publiceren. Ga naar de werkgeverspagina van 
werkinjeregio.nl  of stageinjeregio.nl en maak een account aan (klik op button 'vacature plaatsen of 
inschrijven')! Na activatie en inloggen kunt u uw eigen vacatures publiceren. Bij vragen horen wij het graag. 
Indien u deelnemer bent binnen het netwerk van Veluwe Portaal, kunt u nadat u een account heeft 
aangemaakt, ook de kandidaten en hun cv's te bekijken. Heeft u werknemers, die om welke reden dan ook, 
op zoek zijn naar een nieuwe baan? Laat het ons weten! 

 
Bent u (nog) geen deelnemer van het netwerk van Veluwe Portaal? Ook dan kunt u uw vacatures 
aanmelden. De eerste 2 vacatures kunt u kosteloos opvoeren. U vindt alle voorwaarden op 
www.werkinjeregio.nl (onder de FAQ). 

 
Met vriendelijke groet, 
Ingeborg Lups en Jenny de Jong 
  

  

  

 

 

Op www.werkinjeregio.nl vindt u onze kandidaten, die op zoek zijn naar een 

nieuwe baan. Voor vragen en/of meer informatie over de kandidaten, kunt u hun 

profiel raadplegen of een mail sturen naar algemeen@veluweportaal.nl. 

Deze week zetten wij graag één van hen in de schijnwerpers:  

 

 

Graag stellen wij aan u voor Annelies de Jong; beschikbaar voor uw 

receptie, bedrijfsbureau of klantenservice. 

 

Annelies: "Doorzettings- en inlevingsvermogen, een kritische houding en 

humor kenmerken mij. Ik ben sociaal en dienstverlenend, actief betrokken 

bij zowel organisatie als klant. Mensen kunnen rekenen op mijn maximale 

inzet, waarbij ik blijf zoeken naar mogelijkheden. Mijn kwaliteiten zijn: 

klantgericht werken, het toegankelijk maken van informatie, structuur 

aanbrengen, gegevensverwerking, het matchen van mensen en 

mogelijkheden, adviseren, voorlichten, coachen, plannen en 

organiseren. Medewerker klantenservice,  administratief medewerker, 

receptioniste, frontofficemedewerker en bibliotheekmedewerker zijn enkele 

voorbeelden van functies die bij mij passen. Ik zoek werk voor maximaal 20 

uur per week op basis van halve dagen." 

 

Bekijk hier Annelies haar cv op www.werkinjeregio.nl. 
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Dé vacaturesite van de regio! Bekijk hem hier.  

 

o.a. een Marketeer en een Robotlasser. 

Qimarox 

 

 
 

 

o.a. Locatiemanagers Samen055. 

Gemeente Apeldoorn 

 

 

 

 

o.a. een Medewerker teamsecretariaat. 

Perspectief Groep 

 

 

 

o.a. een Medisch secretaresse, een Verzorgende IG De Schauw, 

een Verzorgende IG binnen het SCO (Brem) en een Verzorgende IG 

SCO (Crocus). 

Zorggroep Noordwest-Veluwe  

 

 

 

een Machine Operator. 

Smurfit Kappa Hexacomb  

 

 

 

o.a. een Projectleider (aandachtsgebied contractmanagement), 

een Specialist peilbeheer en een Projectmedewerker. 

Waterschap Vallei en Veluwe  

 

 

 

 

o.a. een Medisch assistent poli anesthesie en pijncentrum, 

een Echolaborant / Medisch beeldvormings- & bestralingsdeskundige 

en een Teamleider radiologie en functieafdeling. 

St Jansdal ziekenhuis  
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o.a. een Executive Assistant. 

Trendiy  

 

 

 

 

een Oproepkracht productie. 

Biohorma  

 

 

 

 

www.stageinjeregio.nl; 

dé hbo en wo stagesite van de regio! Bekijk hem hier. 

 

Voor mbo stages verwijzen wij u naar www.stagemarkt.nl.  

 

   

 

 

Contactgegevens Veluwe Portaal | T. 06 54 34 77 26 | E. algemeen@veluweportaal.nl 
U ontvangt deze mail omdat u deel uitmaakt van -of gelieerd bent aan- het HR netwerk van Veluwe Portaal. 
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Deze nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door:      
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