
Nachtwaker

Anoniem, bekend bij WERKbedrijf Terneuzen
Stadhuisplein 1
4531GZ TERNEUZEN

Algemeen

Referentie : 0006425009
Bron : WERKbedrijf
Reageren tot : 02-11-2009
Vacaturekenmerk :

De werklocatie is Terneuzen; er worden kandidaten gezocht binnen een straal van 20 km.
De werkgever is werkzaam in .

Het werk

Je bent verantwoordelijk voor het handhaven van de orde, rust en veiligheid in en rondom de
accommodatie. Je hebt een signaalfunctie waarbij je altijd een collega kan roepen bij calamiteiten.
Je bent niet zo snel van je stuk te brengen en hebt er echt plezier in om erop te letten dat iedereen
zich aan de veiligheidsvoorschriften en huisregels houdt. Als het nodig is om op te treden doe je
dat met fijngevoeligheid en op een manier die past bij de situatie. Eventueel leg je contact met
derden als politie, brandweer of arts. Daarnaast zal je diverse licht administratieve en licht technische
werkzaamheden verrichten en als het nodig is ondersteun je de interne activiteiten. +

Functie-eisen:
Vanzelfsprekend ben je alert en in staat om situaties in te schatten. We verwachten ook dat je een
positieve Christelijke levensovertuiging hebt.
Voorkeur gaat eerst uit naar kandidaten vanuit de WWB.

Arbeidsvoorwaarden

Aantal uur per week : 40
Salaris indicatie :
Dienstverband : MOGELIJK VAST
Beloningsvorm : Vast loon / uurloon

Gevraagde opleiding

Geen opleiding gevraagd.

Gevraagde ervaring

Geen ervaring gevraagd.

Talenkennis

Taal Mondeling Schriftelijk
Nederlands Goed Goed

Rijbewijs

Geen rijbewijs gevraagd.



Werktijden

Ochtend Middag Avond Nacht
Maandag X
Dinsdag X
Woensdag X
Donderdag X
Vrijdag X
Zaterdag X
Zondag X

2 3 4 5
Ploegendienst
Storingsdienst

Overige eisen

Je kan min. op VMBO niveau functioneren. Ook heb je een zekere affiniteit met de richtlijnen ten
aanzien van veiligheid en hygiëne. Je hebt een natuurlijk overwicht en weet die op de goede manier te
gebruiken. Je bent verder in staat om correct te blijven in je persoonlijke contacten.

Contactpersoon

Contactpersoon : WERKbedrijf Terneuzen
Telefoon : 0115751074
E-mailadres : ks6360@cwinet.nl


