Ben je milieubewust én wil je graag aan de slag?
Doe werkervaring op bij de Gooise Waardetas.

Meer weten?

Meld je aan voor een
gesprek over het
leerwerktraject
Gooise Waardetas.

www.wspgv.nl/Waardetas

Heb je een hekel aan weggooien? Vind je dat oude spullen een tweede leven verdienen? Meld je dan aan
voor het leerwerktraject Gooise Waardetas. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor jezelf.
Je doet werkervaring op en ontdekt welk werk goed bij je past.
De Gooise Waardetas is letterlijk een tas, waar inwoners gebruikt speelgoed, boeken, gereedschap en kleine
elektrische apparaten in verzamelen. Het gaat om spullen die (na reparatie) nog goed bruikbaar zijn. Deze spullen
worden opgehaald, gerepareerd en weer verkocht in een kringloopwinkel. Zo verkleinen we samen de afvalberg.

Wat ga je doen?
Als medewerker Gooise Waardetas kun je op verschillende manieren werkervaring opdoen. Bijvoorbeeld in de
logistiek, met het ophalen en sorteren van tweedehands spullen. Of leer hoe je oude elektrische apparaten,
computers of speelgoed repareert. Ook kun je ervaring opdoen met verkoop, winkelinrichting en administratie
bij de Kringloper, de kringloopwinkel. Je kunt rekenen op goede coaching en begeleiding. 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 Kringloper in Naarden.

Wat heb je nodig om mee te kunnen doen?
•
•
•
•

Je bent gemotiveerd en werkt graag in een team.
Je bent milieubewust en hebt een hekel aan weggooien.
Je doet graag werkervaring op, op verschillende gebieden.
Je bent minimaal 24 uur per week beschikbaar.

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 aan via www.wspgv.nl/Waardetas voor een vrijblijvend gesprek.
Je krijgt dan meer informatie en samen bepaal je of het iets voor je is.
it is een uitgave van WerkgeversServicepunt Gooi en Vechtstreek.

