
Wij zijn op zoek naar een

(BEGINNEND) INTERCEDENT
Functieomschrijving
Geeft het je voldoening of zie je het als uitdaging om mensen aan een baan te helpen? 
Zoek je een commerciële binnendienst functie met veel afwisseling, waarbij je het commerciële met het sociale 
kan combineren? Solliciteer dan nu! Vanwege aanhoudende groei zijn we op zoek naar versterking van ons team in  
Steenbergen(NB). Als intercedent ben je continu op zoek naar de beste match tussen kandidaten en de vacatures 
van onze opdrachtgevers. Je voelt aan waar de opdrachtgever behoefte aan heeft en hoe kandidaten hun ambities 
waar kunnen maken. In deze dynamische functiewissel je steeds van pet: je bent tekstschrijver, recruiter, relatie- 
beheerder en steun en toeverlaat van onze medewerkers. 
Functie-eisen
• Minimaal MBO werk- en denkniveau, verkregen uit opleiding of werkervaring;
• Je bent bij voorkeur 32-40 uur per week beschikbaar;
• Jij bent mensgericht en krijgt er energie van om iedere kandidaat in zijn of haar kracht te zetten en te  

 plaatsen bij de opdrachtgevers;
• Jij bent een fijne gesprekspartner en weet mensen te binden en te boeien en bent uitstekend bestand 

 tegen hectiek;
• Jij bent een commercieel gedreven aanpakker/doener met doorzettingsvermogen; 
• Jij bent creatief in het schrijven van teksten voor diverse websites, social media en overige platformen;
• Jij voelt je thuis in een kleine informele organisatie en bent een echte teamspeler;
• Jij hebt een streepje voor als je ervaring hebt in de uitzendbranche, bij geen ervaring willen wij je het 

 vak heel graag leren.

Wij bieden
• Een goed startsalaris, afhankelijk van je kennis en ervaring variërend  van € 1700,- tot € 3000,- bruto 
       per maand;  
• 25 vakantiedagen, 6,5 ATV dagen en 8% vakantiegeld;
• Reiskosten en goede pensioenregeling;
• Secundaire voorwaarden conform cao NBBU Vaste Medewerkers;
• Ervaren collega’s die je de fijne kneepjes van het vak willen leren;
• Diverse opleidingen en trainingen zodat je kan groeien in je functie.

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


