
Spirit Support uw partner voor personeelsbemiddeling!

Het nieuwe jaar is begonnen en de eerste maand is alweer voorbij. Alle doelstellingen voor
2018 zijn gemaakt! Kunt u extra hulp gebruiken met het behalen van deze doelstellingen?
Wij hebben voor u een kleine selectie van onze kandidaten gemaakt, maar gaan daarnaast
ook graag op zoek naar ‘de perfecte’ kandidaat voor uw functie. 
 
Bent u geïnteresseerd in één (of meerdere) van deze kandidaten of heeft u een vacature
waarbij u onze support kunt gebruiken? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op
zodat wij met uw vacature aan de slag kunnen gaan. 
 
U kunt ons op werkdagen bereiken tussen 8.30 en 17.30 uur op telefoonnummer: 0344-
627411 of per mail: info@spiritsupport.nl

Commercieel & Marketing Medewerker
Rhenen

Havo en HTS Bedrijfskunde
Beheersing van de Engelse en Duitse taal in
woord en geschrift (Spaanse taal redelijk)
Ervaring als Product & Sales Manager en
Marketing & Communicatie Medewerker
Per direct beschikbaar, 24-40 uur per week
Leeftijd 49 jaar, sociaal, pro-actief en punctueel

Grafisch Vormgever
Amerongen

Mavo en Grafisch Lyceum (MBO)
Beheersing van de Engelse taal in woord en
geschrift 
Ervaring als Creatief en Technisch DTP'er en
Grafisch Vormgever
Per direct beschikbaar, 16-24 uur per week
Leeftijd 43 jaar, creatief, flexibel en accuraat

Planner / Administratief Medewerker
Tiel

Mavo, MBO Sport & Recreatie en HBO Sport
Management
Beheersing van de Engelse taal in woord en
geschrift (Duitse en Spaanse taal redelijk)
Ervaring als Productieplanner, Financieel
Administratief Medewerker en Sales Executive
In overleg snel beschikbaar, 40 uur per week
Leeftijd 33 jaar, stressbestendig, leergierig en
loyaal

Assistent Controller
Druten

Havo, MEAO en HEAO Bedrijfseconomie
Beheersing van de Engelse en Duitse taal in
woord en geschrift
Ervaring als Medewerker Controlling, Expert
Credit Management en Medewerker Business
Control
In overleg snel beschikbaar, 40 uur per week
Leeftijd 42 jaar, integer, nauwkeurig en
communicatief vaardig 

Kwaliteitscontroleur 
Druten

VBO Metaaltechniek en MBO
Constructiebankwerker/Lasser (Niveau 2)
Beheersing van de Engelse en Duitse taal in
woord en geschrift
Ervaring als Kwaliteitsmedewerker,
Constructiebankwerker en Magazijn Medewerker
Per direct beschikbaar, 40 uur per week
Leeftijd 37 jaar, oog voor detail, geen 9 tot 5
mentaliteit en een aanpakker
Deze kandidaat is ook bereid om eerst in een
andere functie te starten om zo door te groeien
naar de functie van Kwaliteitscontroleur

Contactgegevens: 
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