VACATURE: Meewerkend werkbegeleider drukwerk - 24 uur
(mogelijkheid tot uitbreiding van uren bij groei van het bedrijf)

De organisatie
Voor een nieuw op te zetten drukwerkbedrijf in Deventer zoeken wij een meewerkend
werkbegeleider drukwerk. Het betreft drukwerk op textiel, zoals shirts, hoodies en tassen,
maar ook mokken, magneten en stickers.
Het bedrijf wordt een sociale onderneming; er zullen meerdere werkplekken gecreëerd
worden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij kunnen kampen met
psychische, psychiatrische of multiculturele problematiek en/of hebben een (licht)
verstandelijke beperking.
Het drukwerkbedrijf is een samenwerking tussen detailhandel en retail, een ontwerpbureau
en een zorgorganisatie.
Functieomschrijving
Als meewerkend werkbegeleider zorg je ervoor dat alle werkzaamheden binnen de drukkerij
soepel verlopen. Van orders binnenhalen en hier toezicht op houden, het bedienen van de
machines, zelf textiel of ander materiaal bedrukken tot orders en verzendingen klaarmaken.
Je houdt toezicht op het drukproces van begin tot eind en bent tegelijk scherp op de
verschillende onderdelen van de machines. Je bent de bedrijfsleider op de werkvloer.
Bovendien stuur je de andere medewerkers in de drukkerij aan. Deze mensen hebben een
afstand tot de arbeidsmarkt en vragen extra begeleiding, aandacht en geduld.
Naar wie zijn wij op zoek?
Wij zijn zo snel mogelijk op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde werkbegeleider die
goed het overzicht kan behouden en snel kan schakelen. Je hebt een groot organiserend en
plannend vermogen. Je houdt van aanpakken en neemt zelf initiatieven. Je presenteert je op
adequate wijze, want jij bent het visitekaartje van de onderneming.
Je hoeft geen kennis te hebben van het bedienen van de benodigde apparatuur, want hier
bieden wij jou een training voor aan.
Tevens heb je affiniteit met de doelgroep van medewerkers met een afstand tot de
arbeidsmarkt, veelal in de leeftijd van 18 tot ca. 27 jaar. Je weet de medewerkers aan je te
binden door hen een gevoel van veiligheid te geven binnen jullie samenwerkingsrelatie en op
de werkvloer. Zij krijgen van jou de tijd en ruimte om te groeien, maar moeten tegelijkertijd
worden aangestuurd en aangesproken op (basis)arbeidsvaardigheden. Daarnaast ben je
geduldig en heb je een lange adem, wij geven onze medewerkers meerdere kansen om zich
te ontwikkelen.
Functie-eisen
• Je hebt minimaal een Havo-diploma en/of functioneert op HBO-denkniveau;
• Werkervaring als werkbegeleider en/of in de zorg is een pré;
• Je bent assertief en proactief;
• Je bent geduldig en hebt een lange adem;
• Je hebt een groot organiserend en plannend vermogen;
• Je bent stressbestendig en kunt goed presteren onder (tijds)druk;
• Je hebt oog voor detail, maar behoudt tegelijk zicht op het geheel;
• Je kunt een VOG aanleveren zonder opmerkingen.

Wat bieden wij?
• Een afwisselende, uitdagende en zelfstandige functie waarin ruimte bestaat voor eigen
inbreng en initiatieven;
• Brutosalaris vanaf € 2.000 - € 2.500 op fulltime basis (38 uur), afhankelijk van
vooropleiding en werkervaring.
Reageren
Denk jij binnen deze start up en deze functie de uitdaging te vinden waarnaar jij op zoek bent
en zie je het zitten het team te komen versterken en samen verder te groeien, dan
ontvangen wij heel graag jouw CV en motivatie voor 15 oktober 2021. Je sollicitatie kun je
mailen naar info@zorgtendens.nl.
Heb je naar aanleiding van de vacature nog vragen, dan kun je contact opnemen met
Sharona van Essen, 06 - 39 03 47 10, s.van.essen@zorgtendens.nl.

