Leer werken in een leuk team

Werk

Maak
kans
op
werk!

Kom
je bij
ons
team?
Werken bij Cavent Tuin
doe je onder leiding van
Rachel Vink: ‘Wij gaan op
zoek naar je talenten en
die hoeven niet beslist in
het groenwerk te liggen.
Wat ik belangrijk vind, is
dat je wil werken’.

Wie wil dat nu niet: een
betaalde baan? Bij Cavent
Tuin leer je wat werken is
en daarmee vergroot je
je kans op een betaalde
baan. Leren werken bij
ons is afwisselend, voornamelijk in de buitenlucht
en in een leuk team.

Cavent Tuin zoekt altijd
een passende stageplaats
of baan. We helpen je
bovendien de nodige
certificaten te halen
als dat je kans op een
betaalde baan vergroot.’

Werk
je ook
graag
buiten?

Bij Cavent Tuin werk je
voornamelijk in de buitenlucht. Dat doen we in de
tuinen van particulieren,
bedrijven, zorginstellingen
of in het groen
van gemeenten in de
Hoeksche Waard om maar
wat te noemen.

Met iedere
medewerker wordt
een leerprogramma
gemaakt.
Onderdelen zijn:
• Het vinden van werk
• Op tijd zijn
• Begrijpen wat leidinggevende of collega’s zeggen
• Een gesprek voeren
• Je aan afspraken houden
• Contacten leggen en onderhouden
• Met werkmateriaal omgaan
• Langere tijd met een taak
bezig zijn
• Taken in een aanvaardbaar
tempo uitvoeren
• Dag/week indeling
• Behoud van je werk
• Werktempo
• Een prestatie leveren
• Samenwerken
• Klantvriendelijkheid
• Werkopdrachten uitvoeren
en werkindeling

Lobke
Lobke is medewerker van
Cavent Tuin en loopt
bovendien stage bij een
exporteur van landbouwmachines. Lobke: ‘Ik leer hier
machines schoonmaken,
demonteren en repareren
en heb het dik naar mijn zin.’
Bij Cavent Tuin kun je stage
lopen bij een bedrijf waar je
wat anders wil leren.

Wie
zoeken
wij?

Mensen met een licht
verstandelijke beperking,
sociaal psychiatrische
problematiek of werkzoekenden met afstand tot de
arbeidsmarkt.
Kortom: mensen die
willen werken en een
steuntje in de rug nodig
hebben om een betaalde
baan te bereiken.
Wil je weten of Cavent
Tuin iets voor jou is?
Neem dan gerust contact
op met Rachel.
Rachel Vink
tuin@cavent.nl
06 41655320
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