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PROFIELMIDDAG
Waar zou jij later willen werken?



Heel veel plezier ...
 Beste leerlingen, 

 

Om jullie in aanraking te laten komen met het Westlandse bedrijfsleven en de

verschillende functies, organiseren we op woensdag 16 november 2022 een

excursie naar bedrijven in Westland!

 

Tijdens deze excursie maken jullie kennis met een bedrijf dat past bij het

profiel waar jij een voorkeur voor hebt: N-profiel (Natuur & Techniek of

Natuur & Gezondheid) of M-profiel (Economie & Maatschappij of Cultuur &

Maatschappij). Door het bedrijfsbezoek krijg jij een beter beeld van de

mogelijke functies, afdelingen en sector waar je later aan de slag kan gaan.

 

In dit programmaboekje vind je alle bedrijven die deze middag de deuren

voor jullie openen. Maak een bewuste keuze; het kan zomaar jouw

toekomstige werkgever zijn! Nadat je een brief en een link voor het

keuzeformulier hebt ontvangen kun je voor een bedrijf intekenen via Forms.

Je kunt hierbij keuze 1 t/m 3 aangeven. Na het inschrijven kan er niet meer

worden gewisseld. Schrijf je je niet in, dan word je door ons ingedeeld. Bij het

indelen houden we zoveel mogelijk rekening met jouw voorkeurskeuze. 

 

In één van de mentorlessen ga je het bezoek voorbereiden door de website

te bezoeken en enkele vragen op te stellen.

Alle bezoeken beginnen om 9.30 uur en duren tot uiterlijk 11.30 uur. Zorg dus

dat je op tijd bij het bedrijf aanwezig bent en je netjes gedraagt als een goede

vertegenwoordiging van de school.

 

Als je vragen hebt, ga dan naar meneer Van den Burg (brg@isw.info) of naar

mevrouw Van Wingerden (SWL) (win@isw.info) 

Oktober 2022

 

mailto:brg@isw.info
mailto:vrk@isw.info
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’s Heeren Loo | Het Westerhonk is een bijzondere plek waar ruim 550 mensen met
een verstandelijke beperking wonen, werken, leren en recreëren samen met 100
particuliere bewoners en vele bezoekers. Ervaar dat hier geen dag en geen
mens hetzelfde is, in een prachtige, groene en beschermde omgeving. Een
ontmoeting die ook jouw dag een beetje mooier maakt. 

's Heeren Loo | Het Westerhonk heeft een enorme verscheidenheid aan functies.

Begeleider
Psycholoog
Staffuncties zoals planner, facilitair en HR-adviseur
Gedragswetenschapper
Arts voor Verstandelijk Gehandicapten

Mogelijke functies:

Adres: Vijverweg in Monster

’s Heeren Loo | Het Westerhonk

Logiqs

Logiqs is een jong bedrijf die zorgt voor automatisering in de tuinbouw, vertical
farming en de logistiek in magazijnen. Hiervoor gebruiken zij automatische
shuttles, die zich door de hele kas, vertical farm of magazijn kunnen bewegen en
met liften van verdieping wisselen. Om dat allemaal voor elkaar te krijgen en
steeds te verbeteren hebben we een grote groep uitvinders. Dit zijn experts op
gebied van werktuigbouw, elektronica en programmeren op diverse niveaus.
Bij een bezoek krijgt je de indruk hoe we werken in een open werksfeer, waar
iedereen elkaar gemakkelijk aanspreekt en waar niemand nette pakken draagt. 

Project engineering
Machine ontwerpen
Industrieel ontwerper
PLC programmeur / control engineer

Mogelijke functies:

Adres: Honderdland 841 in Maasdijk
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Debets Schalke is een onderneming die zich toelegt op de wereldwijde verkoop
van complete kassenbouw projecten en turn-key kassenbouw projecten. In totaal
maken ruim 100 medewerkers en onderaannemers deel uit van dit familiebedrijf.

Technisch tekenaar
Werkvoorbereider
Water engineer

Mogelijke functies:

Adres: Vlotlaan 49 in Monster

Debets Schalke

Priva
Priva is overal waar mensen wonen en werken en waar voedsel en bloemen
worden verbouwd. We ontwikkelen en produceren innovatieve oplossingen voor
duurzame klimaatbeheersing en procesbeheer voor de tuinbouw, gebouwen en
‘indoor growing’ faciliteiten. Je vindt onze producten en services overal: in
kassen, stadslandbouw, kweekcellen, kantoren, openbare gebouwen, retail, hotels,
gezondheidszorg, scholen en musea. Wij zijn er trots op dat onze oplossingen
leiden tot een lager verbruik van fossiele brandstoffen en schaarse natuurlijke
hulpbronnen, zoals zoet water. Bij Priva werken zo’n 500 collega’s, waarvan 150
op de afdeling Research & Development. Hier worden de producten en (digitale)
diensten van Priva bedacht en ontwikkeld. Software-ontwikkelaars, software-
testers en UX-designers werken hier samen om de slimste oplossingen voor onze
klanten te bieden. 

Software Developer
Application Consultant
Software Tester

Mogelijke functies:

Adres: Zijlweg 3 in De Lier

Hardware Engineer
Supplier Quality Engineer
Research & Development
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Alfa Accountants en Adviseurs is een accountantskantoor voor met name MKB-
bedrijven en tuinbouwondernemingen. Op ons kantoor in Naaldwijk zijn circa 80
medewerkers die dagelijks de ondernemers helpen met de financiële
administratie, loonverwerking en fiscale aangiftes. Ook adviseren zij bedrijven en
zijn zij een sparringpartner bij het maken van belangrijke beslissingen op fiscaal,
juridisch en bedrijfseconomisch gebied. 
Heb jij gevoel voor cijfers en vind jij het leuk om met ondernemers in gesprek te
gaan? Of ben jij van plan om zelf ondernemer te worden? Alfa maakt graag kennis
met je op woensdag 16 november!

Strategisch adviseur
Accountant
Relatiemanager
Fiscaal adviseur
Salarisadviseur

Mogelijke functies:

Adres: Tiendweg 6 in Naaldwijk

Alfa Accountants en Adviseurs

Marketing specialist
Coördinator planning & Logistiek
Assistent veredeling
Onderzoeker zaadproductie

Mogelijke functies:

Adres: Burgemeester Crezeelaan 40 in De Lier

Rijk Zwaan
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Bij Rijk Zwaan zetten medewerkers zich dagelijks met veel plezier in voor de
ontwikkeling van gezonde en aantrekkelijke groenterassen. De zaden van deze
groenterassen worden wereldwijd verkocht. Bij ons familiebedrijf staat de unieke
bedrijfscultuur centraal. Medewerkers een duurzame baan bieden in een prettige
werkomgeving is ons belangrijkste doel, want alleen met medewerkers die zich
kunnen ontwikkelen en die plezier hebben in hun werk, kunnen wij onze missie
'Sharing a healthy future' volbrengen.
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Advocaat 
Juridisch medewerker 
Administratief medewerker 
Secretaresse 
Receptionist 

Mogelijke functies:

Adres: Tiendweg 14 in Naaldwijk
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De stap naar een nieuw huis is niet niks! Misschien ben je zelf ook wel eens
verhuisd en weet je hoeveel erbij komt kijken. Bij Olsthoorn Makelaars begeleiden
we mensen bij het verkopen van hun huis, maar ook bij het aankopen van een
nieuwe woning. Dit kan een woning zijn die al bestaat, maar ook een gloednieuwe
die nog gebouwd moet worden. Natuurlijk zorgen we als makelaar dat een huis
tegen de beste prijs verkocht wordt, maar we doen nog veel meer dan dat. We
luisteren naar het verhaal van onze klanten en zorgen ervoor dat alles van A tot Z
geregeld wordt. We geven stylingadvies en maken mooie foto's en video's. Ook
adviseren we projectontwikkelaars over hun nieuwbouwprojecten. En onze
afdeling marketing is heel actief op social media, want we hebben een enorm
online bereik. 

Makelaar
Nieuwbouwspecialist
Taxateur
Commercieel medewerker binnendienst
Fotograaf/stylist

Mogelijke functies:

Adres: Patijnenburg 16 in Naaldwijk

Olsthoorn makelaars
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Nederland heeft wetten, waaraan iedereen zich moeten houden. Vaak zijn wetten
erg ingewikkeld. Als je ze goed wilt begrijpen, moet je rechten gaan studeren.
Onze advocaten hebben dat gedaan en werken nu vanuit Den Haag, Naaldwijk en
Delft voor cliënten aan allerlei juridische uitdagingen. Bijvoorbeeld om de rechter
te overtuigen van hun gelijk. 
 
Meer weten over de advocatuur? Kom dan op 16 november op bezoek bij ons
kantoor. 

Cees Advocaten
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Defensie is een veelzijdige organisatie waar ruim 43.000 militairen en 17.000
burgermedewerkers werkzaam zijn. In feite zijn we een soort mini-maatschappij,
want naast de bekende gevechtsfuncties vind je vrijwel elk vakgebied ook binnen
Defensie: van logistiek tot bouwtechniek en van geneeskunde tot ICT. Dat werk
doe je in een hecht team en in bijzondere omstandigheden, waar ook ter wereld.
Het managen van al die mensen ligt in handen van onze officieren, in feite onze
militaire managers. Voor hogeropgeleiden jongeren bieden we een uitgebreide
militaire managementopleiding, waarbij je strategische beslissingen leert nemen
in jouw vakgebied. Een mooie carrièrestap voor mensen die een uitdaging wel
zien zitten!

Mogelijke opleidingen:
Het beroep van militair is bijzonder. Daarom start je bij
defensie met werken én leren. Je volgt in elk geval 2
opleidingen; de algemene militaire opleiding en een
vaktechnische of functieopleiding

Defensie  (gastles op school)
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Panorama studio is een communicatiepartner, reclamebureau, ontwikkelaar en
design studio. Bedenkers, makers en adviseurs met een heldere kijk op
communicatie. Zij ontwikkelen bijvoorbeeld een logo en huisstijl voor een bedrijf,
zoals bijvoorbeeld Il Bianco de ijssalon in 's- Gravenzande. Hiervoor heeft
Panorama studio de nieuwe huisstijl ontworpen. 
Kijk maar eens op de website van Panoramo studio , daar vind je hun portfolio
met alle projecten die zij op communicatie gebied uitvoeren.

Panorama Studio

Creatieve designer
Webdeveloper

Mogelijke functies:

Adres: Warmoezenierstraat 5 in Naaldwijk
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Je hebt ons vast vaker zien rijden in die grote gele bussen. Soms proberen we, met
zwaailicht en sirene, door het drukke verkeer te komen. In onze regio verrijden we
jaarlijks ruim 100.000 ritten. Wie zijn wij? Wij zijn Witte Kruis, één van de drie
ambulancediensten in de regio Haaglanden. Het Westland valt onder deze regio.
Maar wist jij dat er behalve de “gewone” ambulances ook laag en midden complex
ambulances zijn? 

Geïnteresseerd? Dan zien we je graag op 16 november bij ons op de post.

KEUZE IN
BEDRIJVEN

Ambulancechauffeur
Ambulanceverpleegkundige
Management 
Planner
Beleidsmedewerker 
IT medewerker

Mogelijke functies:

Adres: Mangaanstraat 86 in Den Haag
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Witte Kruis ambulance
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Je bent vast wel eens in een kas of loods geweest, misschien is het zelfs je
bijbaantje. Grote kans dat er dagelijks met de software van JEM-id wordt gewerkt.
Dit Westlandse bedrijf ontwikkelt software voor de sierteelt en AGF (aardappelen,
groente en fruit) sector zodat bedrijven steeds meer digitaal kunnen werken,
bijvoorbeeld via tablets in de kas. Wist je dat JEM-id samen met Royal
FloraHolland bezig is om een 100 jaar oude veiling te digitaliseren? Dat noemen
wij innoveren met hart voor de sector! Iedere dag werken de medewerkers van
JEM-id (ook wel de grote vriendengroep genoemd) aan de toekomst van de
sectoren! Vind je het leuk om na te denken over de toekomst en kennis te maken
met het hechte team? Kom dan bij ons langs! 

Software developer
Webdesigner
Applicatiebeheerder
Marketeer

Mogelijke functies:

Adres: Grote Waard 80 in Honselersdijk

JEM-ID
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Royal FloraHolland ken je vast wel als "De Bloemenveiling". Grote kans dat je er
ook weleens bent langs gefietst, maar ben je ook weleens binnen geweest? Royal
Flora Holland is een coöperatie van kwekers en al meer dan 100 jaar brengen zij
kwekers en kopers bij elkaar. Met meer dan 100.000 transacties per dag en
400.000 soorten bloemen en planten zijn zij de grootste bloemenveiling,
internationale marktplaats én kennispartner ter wereld. Er zijn dan ook veel
functies te vinden op Royal Flora Holland zoals in de logistiek, financieel,
marketing en HR. Kom er alles over te weten tijdens het bezoek. 

Basisschool de Blinkerd is één van de 15 scholen van PCPOW. Binnen deze
scholen werken ruim 460 medewerkers. Leerkrachten, onderwijsassistenten,
leraar ondersteuners en directeuren zorgen samen voor het onderwijs aan
ongeveer 4100 kinderen in Westland. Het motto van de stichting is ‘elke dag
groei’. Natuurlijk voor alle leerlingen die op school zitten, maar ook voor iedereen
die op de school werkt en de stagiaires die binnen de scholen worden opgeleid tot
leerkracht, onderwijsassistent of leraar ondersteuner. Lijkt het je leuk om in het
onderwijs te werken? Je krijg een kijkje in de school en we vertellen je welke
opleidingen er mogelijk zijn voor een baan in het onderwijs. 
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HR adviseur
Manager logistiek
Business control
Consultant B2B platform Floriday
Accountmanager

Mogelijke functies:

Adres: Middelbroekweg 29 in Honselersdijk

Royal FloraHolland
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Leerkracht
Schooldirecteur
Pedagogisch medewerkster
Leraarondersteuner

Mogelijke functies:

Adres: Poelenburgh 1 in Monster

Basisschool de Blinkerd
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Ben je wel eens wakker geworden van een sirene of heb je de politieauto snel door
het verkeer zien gaan met zwaailicht en sirene?
Er zijn binnen de organisatie veel verschillende functies. Overweeg je om bij de
politie te gaan? Vind jij het interessant om met maatschappelijke problematiek aan
de slag te gaan, kun jij daarbij analytische inzichten toevoegen, vind je het
interessant om te werken aan het oplossen van misdrijven zoals drugshandel,
moord, ondermijning, geweld, terreur of kinderporno? Dan is politiekundige of
recherche wel iets voor jou! Kom meer te weten bij het bezoek aan de politie. 
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Politiekundige
Recherche

Mogelijke functies:

Adres: Vierschaar 1 in Naaldwijk

Politie
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Beekenkamp
Het Westland staat er vol mee: kassen! Maar wist je dat in deze kassen veel meer
gebeurt dan alleen tomaten knippen of planten poten? De Beekenkamp Group is
een écht Westlands tuinbouwbedrijf waar de nieuwste (en mooiste!) rassen
potplanten en chrysanten veredeld worden. Daarnaast worden er ook
groenteplanten en verpakkingen geproduceerd. Recent is ons Beekenkamp
Research and Development Center geopend, een werkplek die innovatie ademt.
Met een hypermoderne watertechnische ruimte, een labaratorium,
klimaatgestuurde kassen en de nieuwste gewasbeschermingstechnieken is dit dé
plek waar het gebeurt. 

Veredelaar
Celbioloog
Gewasbeschermingsspecialist
Verkoper
Marketeer

Mogelijke functies:

Adres: Korte Kruisweg 141 in maasdijk


