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Openbaar vervoer – trein of metro 
 

Het kantoor van QTC Recruitment is het beste te bereiken via het Openbaar Vervoer. Zowel voor de 

trein als de metro kun je de volgende routebeschrijving gebruiken. 

 

 

Trein 

o Stap uit bij halte ‘station Amsterdam Sloterdijk’.  

o Loop naar de centrale hal waar alle restaurants 

en winkels zijn.   

o Neem vervolgens de uitgang ‘Changiweg / 

Hatostraat’ op de zogeheten ‘Passerelle’ aan de 

oostzijde van station Amsterdam Sloterdijk 

richting de metro.  

o Zie verder bij ‘Vervolg’ 

 

Metro 

o Stap uit bij halte ‘station Amsterdam Sloterdijk’.  

o Neem de trap naar beneden. 

o Neem vervolgens de uitgang ‘Changiweg / 

Hatostraat’ op de zogeheten ‘Passerelle’ aan de 

oostzijde van station Amsterdam Sloterdijk.  

 

 

Vervolg: 

o Zodra je vanuit deze uitgang het station uitloopt, kom je op een Regenboog-kleurige loopbrug 

terecht, sla bij deze brug linksaf tot het einde en neem de trap of lift naar beneden. 

o Aan het eind van deze trap sla je direct linksaf bij een klein trappetje die uitkomt op een zebrapad. 

o Steek via dit zebrapad over en loop rechtdoor.  

o QTC Recruitment zit in het glazen gebouw recht voor je, direct aan de linkerzijde: gebouw B.  

o Zodra je hier bent aangekomen, loop je door de draaideur en kun jij jezelf aanmelden bij de 

receptie. 
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Openbaar vervoer – bus 
 

Kom je met de bus, dan zijn er een aantal bus-opties beschikbaar met verschillende haltes in de 

buurt van het kantoor van QTC Recruitment. Je kunt kiezen uit: 

 

Bus 22 

Bus 22 stopt bij de bushalte ‘La Guardiaweg’. Vanaf 

deze halte kun je lopend naar het kantoor:  

o Loop richting de straat ‘La Guardiaweg’. 

o Hier loop je een klein stukje rechtdoor en 

vervolgens loop je tussen de gebouwen door langs 

café Brasserie Helden. 

o QTC Recruitment zit in het glazen gebouw recht 

voor je, aan je rechterzijde: gebouw B.  

o Zodra je hier bent aangekomen, loop je door de 

draaideur en kan jij jezelf aanmelden bij de 

receptie. 

 

 

Bus 15, 61, 382, 369 en 395  

Er zijn ook een aantal bussen die stoppen onder station ‘Amsterdam-Sloterdijk’, die je kunt kiezen. 

De bussen die deze halte gebruiken zijn de bussen: 15, 61, 382, 369 en 395. 

 

o Nadat je bent uitgestapt loop je een klein stukje 

richting het noordoosten naar de Changiweg. 

o Hier kom je bij een ‘lifttoren’ voor de lift naar 

boven en een trap.  

o Neem de trap of lift naar boven en sla rechtsaf.  

o Loop op deze Regenboog-kleurige loopbrug 

richting het einde, over de sporen heen, naar de 

andere kant.  

o Aan het eind van deze trap sla je direct linksaf bij 

een klein trappetje die uitkomt op een zebrapad. 

o Steek via dit zebrapad over en loop rechtdoor.  

o QTC Recruitment zit in het glazen gebouw recht 

voor je, direct aan de linkerzijde: gebouw B.  

o Zodra je hier bent aangekomen, loop je door de 

draaideur en kun jij jezelf aanmelden bij de 

receptie. 


