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GEZOCHT:

Medewerker TeKa-team
Ben jij een handige klusser? En wil jij daar je werk van maken? Lees dan verder!
Het TeKa-team is een rondreizend klusteam voor (jong)volwassenen met een licht verstandelijke
beperking. Als lid van het TeKa-team werk je aan allerlei bijzondere evenementenlocaties in de
regio Amersfoort. We werken in opdracht van de TeKa-groep. Dat is een heel bekend bedrijf in
de Nederlandse evenementen- en horecabranche.

Wat zoeken wij?
> Je bent handig en je houdt van klussen. Je kunt bijvoorbeeld schuren, schilderen,
timmeren of elektra aanleggen.
> Je houdt van aanpakken.
> Je werkt graag samen in een team. Ook kun je zelfstandig werken.
> Je kunt tegen onregelmatige werktijden.
> Je vindt het leuk om nieuwe dingen te leren.
> Je kunt zelfstandig met het openbaar vervoer naar een afgesproken plek reizen.
Van daaruit gaan we samen naar de bouwplaats.
Wat bieden wij?
> Mooie klussen op bijzondere bouwplaatsen. Zo hebben we bijvoorbeeld gewerkt aan de verbouw
van restaurants, evenementenhallen en kastelen.
> Je werkt samen met opgeleide bouwvakkers, zoals een vaste loodgieter, elektriciën en stylisten.
> Je leert in praktijklessen omgaan met gereedschap, schilderen, kitten, werken met elektra en
veilig werken volgens de veiligheidseisen. Je kunt ook het VCA-certificaat (Veiligheids Certificaat
Aannemers) halen.
> Je krijgt voor elke gewerkte dag een vrijwilligersvergoeding van de TeKa-groep en Amerpoort.
> Ons uitgangspunt is: we kijken naar wat je wél kunt en naar wat je wilt leren.
> Het TeKa-team kan een opstapje zijn naar een betaalde baan. We hebben nu plek in het team
omdat drie mensen betaald werk hebben gevonden.
Wil je meer weten?
Bel of mail naar Leo Huijssoon, begeleider van het TeKa-team: 06 469 503 85 of
l.huijssoon@amerpoort.nl. Om te werken in het TeKa-team heb je een indicatie voor
dagbesteding nodig.
Lijkt het je leuk om bij het TeKa-team te werken? Neem dan contact op!

