
Voor onze uitzendorganisatie zijn wij op zoek naar een

MEDEWERKER BINNENDIENST
32 tot 40 uur

Bedrijfsprofiel
Agridienst en ADS uitzendbureau beide gevestigd in Steenbergen (NB) zijn zelfstandige/onafhankelijke 
uitzendondernemingen met korte, heldere lijnen, een persoonlijke omgang met zowel de kandidaten/
medewerkers, leveranciers en uiteraard onze de klanten. Wij zenden Nederlandstalige mensen uit in diverse 
sectoren met een specialisatie in de groene sector en hechten grote waarde aan collegialiteit, betrouwbaarheid 
en vakmanschap.  

Functieomschrijving
Wij zoeken een collega bij ons op kantoor die zich zelfstandig en in teamverband bezig houdt met het werven 
en plaatsen van kandidaten, voor de vacatures bij onze klanten. We zijn op zoek naar een sociaal persoon die 
graag wil werken binnen een hecht team van ervaren collega’s, bij een informeel familiebedrijf met een open 
werksfeer waarbij de persoonlijke omgang centraal staat.

Geen dag is hetzelfde, de werkzaamheden zijn divers, flexibiliteit en multitasking past bij jou.
Je bent (dagelijks) bezig met:
• Actief zoeken, werven, selecteren, inschrijven en plaatsen van kandidaten.
• Actief telefoneren.
• Ondersteunen en verwerken van administratieve gegevens.
• Vacature teksten opstellen en “verspreiden” op creatieve wijze.
•  Netwerken, behouden en uitbouwen van relaties met o.a. scholen, opleidingsinstituten, gemeenten, UWV e.d.
•  En... wat er verder op jouw pad komt!

Functie-eisen
Jij voldoet aan, herkent jezelf in:
• MBO werk-, denkniveau, verkregen uit opleiding of werkervaring.
• Zowel zelfstandig werkend als een teamspeler
• Communicatief-, sociaal-, commercieel vaardig en uitstekend bestand tegen hectiek.
• Aanpakker/doener met doorzettingsvermogen en grote mate van inlevingsvermogen.
• Creativiteit bij het schrijven van vacatures op verschillende vacaturesites, social media en andere platformen. 
• Je hebt een streepje voor wanneer je ervaring hebt in de uitzendbranche
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
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Reageren
Is deze functie op jouw lijf geschreven? Stuur ons dan jouw 
motivatie en cv naar keesaarden@agridienst.nl 
Voor vragen of meer informatie over deze vacature verwijzen 
wij je graag naar www.agridienst.nl en www.adsuitzendbureau.nl  
of je kunt telefonisch contact opnemen met Kees Aarden via 
0167-563500 (24/7).

Hoogstraat 7, 4651 VA Steenbergen


