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Vacature Intercedent m/v regio Harderwijk en Kampen, uren in overleg
De Functie:
Van der Horst & Starke B.V., gevestigd in Kampen en Harderwijk, is als jobcoachorganisatie
gespecialiseerd in het begeleiden van mensen die graag willen werken of anderszins stappen willen
maken op weg naar werk. De mensen hebben daar ondersteuning of coaching bij nodig. We
begeleiden niet alleen op de werkplek (via de jobcoacherkenning van het UWV), maar ook naar een
passende werkplek. We hebben tevens de erkenning van het UWV om ‘Werkfit-‘ en ‘Naar werk’
trajecten uit te voeren. Naast Van der Horst & Starke B.V., jobcoaching en bemiddeling is er ook een
onderdeel Personeelsdiensten. Voor deze afdeling zijn wij opzoek naar een intercedent ter
uitbreiding van ons team.
Als Intercedent ben jij het aanspreekpunt voor onze uitzendkrachten en opdrachtgevers. Wanneer
vindt de loonuitbetaling plaats? Moet ik wel of niet reiskosten declareren? Waar vind ik mijn
vakantie uren? Jij weet het antwoord op alle vragen. Aangezien onze uitzendkrachten voor diverse
opdrachtgevers werkzaam zijn, is elke vraag weer anders en dat maakt deze functie erg uitdagend.
Wanneer er geen telefoontjes zijn, ga jij aan de slag met de urenregistratie en beheer je het
facturatieproces van onze uitzendkrachten. Je werkt zelfstanding aan de administratieve afhandeling
van de in- en uitdiensttreders en doorstromers. Denk hierbij aan het opstellen van
uitzendovereenkomsten, regelen van de beëindiging van overeenkomsten en het zorgen voor de
tijdige verlengingen. Ook ga je actief op zoek naar passende vacatures en probeer je juiste matches
te bewerkstelligen en ben je redelijk veel onderweg om klanten en opdrachtgevers te bezoeken.
De uitzendwereld is altijd in beweging, ontwikkelingen volgen elkaar dan ook in rap tempo op. Wij
willen jou dan ook vooral vragen om mee te denken over hoe wij alle flex werkzaamheden in een
bewegende markt zo efficiënt mogelijk in kunnen richten. Mocht je aanpassingen of verbeteringen
zien, dan is het aan jou om dit door te voeren en je andere collega’s binnen Van der Horst & Starke
B.V. op de hoogte te brengen en houden. Op deze manier zorgen we er samen voor dat onze
uitzendkrachten de service krijgen die zij nodig hebben.
Wie ben jij?
We verwachten dat je ruime kennis en ervaring hebt van het uitzendwerk in de breedste zin van het
woord. Je kunt je goed verplaatsen in onze dienstverlening en weet je snel onderdeel van ons bedrijf
te maken. Je wilt een baan waarbij je kan meebouwen en waar je nieuwe dingen leert. Elke werkdag
moet voor jou anders zijn dus je bent op zoek naar een werkomgeving waar veel gebeurt.
Ontwikkeling, creativiteit en service bieden maken jouw werkdag compleet.
Ben je geïnteresseerd?
Neem dan contact op met Alwin van der Horst via tel. O6-23666148 of e-mail Alwin@vanderhorststarke.nl

