!JOBALERT!JOBALERT!JOBALERT!JOBA
GEZOCHT:

Medewerkers voor de Houtwerkplaats Arbeidscentrum De Wissel
Lijkt het jou leuk om met hout verschillende producten te maken? Kom dan bij ons werken. Wij
maken mooie producten in opdracht, zoals: luiken, kisten, tafeltjes, dienbladen, bakjes, lijsten
en nog veel meer. Is dat iets voor jou?
Wat is het?
De Houtwerkplaats van de Wissel is een dagbestedingsplek van Amerpoort op het industrieterrein
Calveen in Amersfoort. Op de Wissel zijn ook drie industriegroepen, een kantine en een groot
magazijn.
Wat ga je doen?
> Samen met je collega’s maak je prachtige houtproducten.
> Je werkt met machines, zoals zaagmachines, schuurmachines en boormachines.
> Met de hand schuur je het product mooi af.
> Ook gebruik je liniaal, rolmaat en schuifmaat.
Wie zoeken wij?
> Je houdt ervan om met hout te werken.
> Je vindt het leuk om met zaag- en boormachines veilig te leren werken.
> Je houdt van aanpakken.
> Je vindt het leuk om op een industrieterrein werken.
> Je houdt ervan om verschillende werkzaamheden te doen en dingen te leren.
> Je kan in een team van 8 tot 12 collega’s werken.
> Je kan tegen het geluid van machines en afzuiging
> en je vindt het niet vervelend om gehoor-bescherming te dragen en veiligheidsschoenen.
> Je hebt een matige of licht verstandelijke beperking en een indicatie dagbesteding
(WLZ of WMO).
Wat bieden wij?
> De kans om mooi houtproducten te maken.
> Gevarieerd werk en de mogelijkheid om te leren werken met machines.
> Een werkplek waar je met 40 collega’s van 9.00 tot 15.30 uur aan de slag kan.
Wil je meer weten? Voor vragen kan je ons mailen. Ons mailadres is: Wissel.alg@amerpoort.nl.
Dan nemen wij vervolgens contact met je op. We hebben ook een vacature voor de industriegroepen.
Lijkt het je leuk om bij de Wissel te werken. Schrijf een mail!

