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Bureau Streefkerk heeft een pool van kandidaten die zonder fee en direct beschikbaar zijn voor uw
organisatie. Ook deze week hebben wij weer goede professionals die wij graag aan u voorstellen.

Tineke is een vrolijke, enthousiaste en zeer representatieve w erknemer.
Ze is een receptioniste pur sang. Zij is de juiste schakel tussen de klant en
medewerkers en heeft het talent om met een diversiteit aan mensen op natuurlijke
wijze om te gaan.
Tineke zou nog graag haar ervaring en enthousiasme voor een organisatie willen
inzetten. Tineke houdt van werken en is nog lang niet toe aan stoppen.
Inzetbaar als: - Receptioniste
- Gastvrouw
- Administratief medewerker
Regio: Hilversum | Baarn | Bussum

Bent u op zoek naar een betrokken medewerker? Met een glimlach stelt zij zich aan u
voor!
Haar naam is Tanja, HBO geschoold, en op zoek naar een uitdagende baan als projectassistent voor 24 uur per week met mogelijkheid tot uitbreiding. Ze houdt van onderzoeken, analyseren en zaken oplossen en is een kei in regelen en organiseren. Bovendien
heeft ze affiniteit met techniek, gelooft ze in de kracht van samenwerken en staat ze
voor haar taak! Ze wil graag aan de slag bij een innovatieve en dynamische organisatie.
Haar voorkeur ligt bij de bouw- en vastgoed sector, overheid, openbare orde en veiligheid.
Inzetbaar als: - Projectassistent
Regio: Zwolle

Hein is een vriendelijke loyale w erknemer die zijn sporen heeft verdiend in
het onderwijs. Als docent Zorg en Welzijn ziet hij zich graag terugkeren op de
arbeidsmarkt. Zijn voldoening haalt hij in het stimuleren en activeren van jonge
mensen waar het leveren van maatwerk voorop staat. Het kind staat in zijn visie
centraal. Hein is een echt teamplayer en ziet graag collega’s beoordeeld op zijn/haar
kwaliteiten.
Hij is vanaf heden beschikbaar als fulltime docent.
Inzetbaar als: - Docent Zorg en Welzijn (VMBO/MBO)
- Coach (individueel)
- Teamleider facilitair
Regio: Flevoland | Gelderland

Wilt u meer weten over één van deze kandidaten? | Graag CV ontvangen? | Interesse gewekt?
Neem contact op met één van onze loopbaanadviseurs via
info@bureaustreefkerk.nl of zoek online contact met ons:
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