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SLIM zoekt naar een nieuwe collega voor ons gezellige SLIM-team!  
 
De functie: 
Als bemiddelaar van het SLIM-team ben je constant in beweging om de juiste invaller naar de juiste 
invalklus te bemiddelen.  
Jij bent het eerste aanspreekpunt. Of het nou via de telefoon, e-mail of Whatsapp is. Jij weet iedereen 
goed te woord te staan. Uiteraard ondersteun je het team bij allerlei voorkomende werkzaamheden op 
kantoor. Denk hierbij aan: het inschrijven en afnemen van kennismakingsgesprekken van vervangers, 
werken met een geautomatiseerd systeem ten behoeve van de bemiddeling, aannemen van 
vervangingsaanvragen, het (ad hoc) behandelen en oplossen van de vervangingsaanvragen. 

 
Ben jij een echte multitasker met een flexibele en oplossingsgerichte instelling?  
Bewaar jij bij onverwachte situaties de rust en het overzicht? 
Ben jij klantgericht? 
Werk je goed en graag samen en ben je ook zelfstandig?  
Voel je je verantwoordelijk voor jouw taken en help je collega’s graag verder? 
Kun je goed omgaan met deadlines? 
Dan zoeken wij jou!  

Wat mag je van ons verwachten? 
> Per direct een functie als bemiddelaar; 
> Voor 24-32 uur per week, werkdagen in overleg. Check de website voor onze openingstijden; 
> (Deels) thuiswerken; 
> Werken in een prettige omgeving, met een gezellig team, familiecultuur met aandacht voor werkgeluk;  
> Goede arbeidsvoorwaarden incl. pensioenregeling.  

Over SLIM 
SLIM Personeelsbemiddeling B.V. (ook wel: SLIM) is dé bemiddelaar voor het primair onderwijs. Door een 
persoonlijke, open, eerlijke en vooral proactieve aanpak dragen wij zorg voor een kwalitatieve 
dienstverlening voor schoolbesturen en voor vervangers in Noord- en Midden Nederland. Wat wij doen is 
bemiddelen van vervangers naar basisscholen. Onze bemiddelaars matchen vervangers aan de 
vervangingsaanvragen via ons bemiddelsysteem SLIM-Online Bemiddelplatform en staan steeds in contact 
met vervangers en schooldirecteuren.  
 
Stuur je cv en motivatie naar sollicitatie@slim-online.nl (t.a.v. Sandra | o.v.v. sollicitatie bemiddelaar).  
Heb je vragen over de vacature? Neem dan contact met ons op via 050 210 35 36 (vraag naar Sandra).  
Wij hanteren voor deze vacature geen einddatum. Wanneer wij de geschikte collega hebben gevonden, 
zullen wij de vacature sluiten.  
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