VACATURE/ WERKERVARINGSPLEK

Beheerder Houtwerkplaats (8-24uur)
Waar ga je werken?
H3Works is een begeleidingsorganisatie die fungeert als broedplaats en
doorstroomhuis voor en door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en voor
mensen die op een of andere manier zijn vastgelopen in hun leven.
Doen waar je goed in bent en wat je graag doet, een dagritme hebben, werkervaring
opdoen, sociale vaardigheden uitbreiden, samenwerken en elkaar inspireren.
H3Works richt zich op mensen tussen de 18 en 67 jaar oud.
De begeleiding die wordt geboden, heeft tot doel om mensen (weer) meer in hun
kracht te zetten en een stap in hun persoonlijke ontwikkeling en groei te laten maken.
Hierbij worden dagbesteding, werkervaringsplekken, opleidingstrajecten, tests,
cursussen, workshops, coaching en krachtgesprekken als middel gebruikt.
Jouw Werkdag
De werkzaamheden bestaan uit het begeleiden van deelnemers bij arbeidsmatige
dagbesteding in de (machinale) houtwerkplaats en het voorbereiden/bedenken van de
werkzaamheden.
We werken met groepen van maximaal 3 deelnemers per begeleider. Het doel van de
houtwerkplaats is dagbesteding bieden aan deelnemers, hen werkervaring laten
opdoen en de basisvaardigheden van houtbewerking leren. Er zijn deelnemers die
graag in de houtwerkplaats staan om iets met hun handen te doen en anderen willen
graag alle technieken leren. Wanneer de planning dit toelaat is er uiteraard ook ruimte
voor eigen creatieve projecten.
Wie ben jij?
Je hebt liefde voor hout, draagt jouw kennis graag over en hebt geduld met de
mensen die iets minder snel leren en anders in het leven staan. Je kunt overzicht
houden over de werkzaamheden, de voorhanden zijnde opdrachten en de
materiaalvoorraad.
Vereisten: 8-24uur beschikbaar, minimaal MBO werk & denkniveau, bij voorkeur
ervaring met de doelgroep en ervaring in het begeleiden en aansturen van de
deelnemers. De werkzaamheden worden vooralsnog aangeboden als
werkervaringsplek en betreft dus géén betaalde functie.
Bij interesse stuur je jouw CV en motivatiebrief naar marcostolk@h3works.nl of neem
eerst telefonisch contact met ons op en vraag naar Ratna Roepers of Marco Stolk,
telefoonnummer 076-7506597.

www.h3works.nl

