
Geef je talent de ruimte en groei
meemet ons bedrijf!

Veth Propulsion is een innovatieve
thrusterleverancier met focus op
kwaliteit, service en duurzaamheid.

Assistent Coördinator
Logistiek

In deze functie ben je medeverantwoordelijk voor
de logistieke processen rondom de nationale en
internationale in- en uitgaande goederenstroom.
Samen met de Coördinator zet jij je in voor de ver-
beterprocessen op de afdeling. Bij diens afwezig-
heid ben jij de aangewezen persoon om de pro-
cessen te bewaken en ervoor te zorgen dat jij en
je collega’s het werk goed kunnen uitvoeren. Want
uiteraard steek jij wanneer het nodig is ook gewoon
je handen uit de mouwen!

Profiel: Probleemoplossend, sociaal, georganiseerd
en een aanpakker! Een afgeronde Mbo-opleiding
richting Logistiek/Transport en enkele jaren werk-
ervaring in een vergelijkbare functie.

Embedded Software
Engineer

Jij werkt mee aan de ontwikkeling van de bestu-
ringssystemen van onze kwalitatief hoogwaardig
en technisch complexe producten. Je maakt ont-
werpen en schrijft software aan de hand van ont-
wikkelingen in de markt, klantwensen, revisies en
eigen inzicht.

Profiel: Creatief, gericht op ontwikkeling, deskun-
dig en sociaal! Een afgeronde Hbo ofWO-opleiding
ICT of Elektronica, minimaal 3 jaar relevante werk-
ervaring en ervaring met Embedded systems en
programmeertaal.

Applicatiebeheerder

Jij bent de klantgerichte en proactieve applica-
tiebeheerder die wij zoeken! Je doet onderhoud,
versie- en configuratiebeheer van verschillende
applicaties, implementeert nieuwe functionalitei-
ten en digitaliseert werkprocessen. Daarnaast ben
je een achtervang voor je collega als het gaat om
systeembeheer.

Profiel: Bereidwillig, probleemoplossend, creatief
en stressbestendig! Een afgeronde Hbo-opleiding
BI en aantoonbare relevante werkervaring.

Manager Inkoop

Jij kunt zowel op tactisch/strategisch niveau wer-
ken,maar je kunt ook operationeel goed uit de voe-
ten. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen,
vertalen enmede uitvoeren van een herkenbare in-
koopstrategie in lijn met de ondernemingsdoelen
en die de groeiende verkoop en service van onze
kwaliteitsproducten mogelijk maakt. Je zorgt voor
optimaal management van voorraden, leveranciers
en de supply chain.

Profiel: Proactief, communicatief sterk, onder-
handelaar en strateeg! Een relevante afgeronde
Hbo-opleiding en door vervolgopleiding/ervaring
verkregen expert niveau (Nevi 2). Minimaal 5 jaar
werkervaring in een vergelijkbare functie, waarvan
3 jaar als leidinggevende.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacatures wordt niet op prijs gesteld.
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Kijk voor de volledige
profielen op:
www.veth.net/vacatures

Vrouwen 1 in kwartfinale beker

VV PaPendrecht - Vrouwen 
1 moesten op zaterdag 29 
maart voor de bekerwed-
strijd tegen MVV’58 afreizen 
naar Meteren. Het behalen 
van de winst, in deze wed-

strijd, zou betekenen dat het 
team bij de laatste 8 van de 
KNVB beker zou zitten. 
Dit gelukte. De wedstrijd 
werd met 3-1 gewonnen. De 
eindstreep in het bekeravon-

tuur komt steeds dichterbij 
voor onze dames. 

Het uitgebreide verslag 
kunt u lezen op de website 
www.vvpapendrecht.nl.



Het team Vrouwen 1 won zaterdag met 3-1 van MVV’58 en zit daarmee bij de laatste acht van de 
KNVB-beker.

Team van de week: 
zondag 2 zoekt leden
VV PaPendrecht - In deze 
rubriek wordt een team van 
VV Papendrecht in de spot-
lights geplaatst.
Het 2e elftal van de zondagaf-
deling bestaat uit 17 oudere 
spelers. Op de groepsfoto 
staan nog 21 spelers, maar 
helaas moesten we van 3 
spelers afscheid nemen en 
staat er één op non-actief. 
Het 2e elftal is een gezel-
ligheidsteam dat het niet 
van zijn sportieve impulsen 
moet hebben, maar van de 
3e helft, waar we altijd als 
winnaar uitkomen. Vorig 
seizoen werden we tijdens 
de laatste wedstrijd nog in-
gehaald door het altijd las-
tige Rijen. 
De spelers op de foto zijn van 
links naar rechts; staand: 
Wim (Tinky Winky / Sir 
Tinky), Ben (Blinden), Dan-
ny (Ugh), Peter (The Frog), 
Mitchell (afscheid van ge-
nomen), Hans (McCloud), 

Sjoerd (afscheid van geno-
men), George (Dingetje), Jos 
(Josti), Gerrit S. (De Karper-
koning), Addy (De Lijdert), 
Patrick (Vlagger). Zittend: 
Lennart (Kolossos 2), Mar-
tin (DKZN), Ruud (Slager 
Pullen), Bas (Buurman), 
Gerrit W. (De Maarschalk, 
afscheid van genomen), Ar-
jan (Bolle van Zwolle), Axel 
(Niet), Erdin (De Witrus), 
Jan Willem (Casper), Ruwan 
(Koeli de Neus) en op de 
grond de toekomstige kee-
per van het eerste.
U ziet, iedereen heeft een 
bijnaam die bij hem past. 
De namen staan ook op de 
shirts. De posities waar ie-
dereen voetbalt, is niet in-
teressant, want we houden 
ons toch niet aan die taak. 
Tot slot: onze ploeg wordt 
steeds kleiner. Zijn er nog 
jonge ouderen die bij ons 
willen komen voetballen? 
Meld je dan aan.

Het gezelligheidsteam moet het niet van zijn sportieve impulsen 
hebben, maar van de 3e helft, die ze altijd winnen! 

Kies voor Hart en Sport
VV PaPendrecht - Op ba-
sisscholen wordt met het 
project ‘Kies voor Hart en 
Sport‘ aandacht besteed 
aan voeding, gezondheid, 
bewegen en sport onder het 
motto: ‘Sport en bewegen is 
leuk en nog gezond ook!’ Het 
maakt scholieren van groep 
6, 7 en 8 ervan bewust dat er 
altijd een sport in de buurt 

is, die bij ze past. Dat leren 
de kinderen tijdens speciale 
lessen op school, maar ze er-
varen het ook in de praktijk. 
Ze maken kennis met een 
grote verscheidenheid aan 
sport(en) en bewegen in de 
buurten. Na afloop kunnen 
ze weloverwogen beslissen 
of de gekozen tak van sport 
iets voor ze is. 

Kies voor Hart en Sport- 2
VV PaPendrecht - En een be-
wuste keuze – zo is bekend 
– houd je makkelijker vol.
Vanzelfsprekend onder-
steunt VV Papendrecht dit 
belangrijke project van har-
te. Tot en met 16 april kun-
nen jongens en meisjes bij 
ons een voetbalstage volgen. 
Vier doordeweekse avonden 
krijgen ze training van één 

van dee gediplomeerde trai-
ners. Tijdens de sportieve 
afsluiting van de cursus 
ontvangen de kinderen een 
certificaat. 
Uiteraard wordt ook aan-
dacht besteed aan het soci-
ale aspect dat voetbal met 
zich meebrengt, iets wat bij 
v.v. Papendrecht hoog in het 
vaandel staat.

Programma 
VV PaPendrecht - Papen-
drecht speelt aanstaande 
zaterdag de absolute topper 
tegen ZBC ’97. De ploeg uit 
Zwijndrecht heeft één ver-
liespunt meer dan Papen-
drecht, maar moet nog wel 
twee wedstrijden inhalen. 
Papendrecht, dat afgelopen 
zaterdag een goede eerste 
en een slechte tweede helft 
speelde, kan bij winst een 
belangrijke stap zetten in de 
titelrace. De aftrap op sport-
complex Bakestein is om 
14.30 uur. Het tweede elftal 
speelt de thuiswedstrijd te-
gen Peursum. De ploeg van 
trainer Laurens Gerlich staat 
ondertussen op een mooie 
derde plek. De aftrap op het 
Slobbengors is 12:30 uur.
De volgende selectie elftal-
len spelen zaterdag 5 april 
thuis: 09:00 Papendrecht 
D1 – Pelikaan D1, 10:00 
Papendrecht MP1 – EBOH 
MP1, 10:30 Papendrecht B1 
– SVW B1 en 10:30 Papen-
drecht MD1- HSSC’61 MD1
Het programma voor de ove-
rige elftallen staat op www.
vvpapendrecht.nl
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