
Werk jij graag met je handen? 
 
Doe werkervaring op in houtbewerking en recycling!

Meer weten?
Meld je aan voor een 
persoonlijk gesprek 

over het leerwerktraject 
Recycling. 

www.wspgv.nl/Recycling



Houd je van recycling en houtbewerking? Heb je een hekel aan weggooien en werk je graag met je 
handen? Meld je dan aan voor het leerwerktraject medewerker Hout en Recyling.   

Oude spullen weggooien? Dat is zonde, je kunt er nog zoveel mooie dingen mee doen! Bij de gemeentelijke afvaldienst 
(GAD) komt bijvoorbeeld veel hout binnen: van kapotte houten tafels tot bruikbaar timmerhout. Als medewerker Hout 
& Recyling geef je dit oude hout nieuw leven. Daarnaast kun je ook aan de slag met het repareren van oude fietsen en 
metaalbewerking. 

 

Wat levert meedoen jou op?
Je doet werkervaring op én krijgt coaching en begeleiding. Zo werk je niet alleen aan je ontwikkeling, maar je ontdekt 
ook welk werk bij je past. Heb je het traject goed doorlopen? Dan kan het WerkgeversServicepunt Gooi en Vechtstreek 
je bemiddelen naar betaald werk. 

Meer weten? 
Meld je dan aan via www.wspgv.nl/Recycling voor een vrijblijvend gesprek. Je krijgt dan meer informatie en samen 
bepaal je of het iets voor je is.   

 
Dit is een uitgave van WerkgeversServicepunt Gooi en Vechtstreek.

Wat ga je doen?

Je gaat ervaring opdoen bij de AltijdWerkplaats, een hele leuke locatie waar van alles mogelijk is. Hier leer je hoe 
je oude materialen kunt recyclen en bewerken. Ook leer je omgaan met het gereedschap en de machines in de 
werkplaats. Samen met collega’s verwerk je oud hout en materialen tot nieuwe meubels en andere producten. 
Ook krijg je begeleiding en jobcoaching. Zo vergroot je jouw kansen op werk.  

Duur traject en locatie
Het traject duurt 6 maanden. Je gaat met behoud van uitkering aan de slag bij de AltijdWerkplaats in Laren of 
Bussum.  

Wat heb je nodig om mee te kunnen doen?
• Je bent gemotiveerd en werkt graag in een team.
• Je hebt een hekel aan weggooien.
• Je werkt graag met je handen.
• Fysiek werk is voor jou geen probleem. 
• Je bent minimaal 24 uur per week inzetbaar.
• Werken met natuurlijke materialen spreekt je aan.


