Pilot Leerwerktraject

Logistieke bedrijven ILW Utrecht
Moeilijk in te vullen logistieke vacature?
Behoefte aan een specialistische medewerker?
Die net die éne benodigde beroepsvaardigheid beheerst?
Bied een medewerker en/of werkzoekende de kans op een
mbo-praktijkverklaring en krijg als organisatie een uniek talent.
Doe mee voor duurzaam werk!

Doe mee aan deze pilot, claim één van de 10
praktijkleerplekken en profiteer van de financiële
en HR-voordelen!
Deze pilot is een samenwerking tussen:

Pilot Leerwerktraject

Logistieke bedrijven ILW Utrecht
Echte vakmensen
Via dit nieuwe en unieke leerwerktraject worden banen in de logistiek op industrieterrein
Lage Weide toegankelijk voor werkzoekenden (en werkenden) die geen voorliggende (vak)
opleiding hebben kunnen volgen. De kandidaat leert daarom alleen die beroepsvaardigheden
(werkprocessen) die aansluiten op uw behoefte als werkgever. Via een op maat gemaakt
leerwerktraject. De kandidaat ontvangt hiervoor een erkende mbo-praktijkverklaring en als
werkgever krijgt u een gespecialiseerde medewerker.
Zie voor meer informatie: mbo-praktijkverklaring.nl
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Start van leren en werken bij UW (Lage

en uw organisatie aan een passende

Meern) en vervolg op de werkplek bij de

help werkzoekenden aan een baan
medewerker.

Weide) of StimulanS (Strijkviertel, De
werkgever.

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn

Een totaaltraject vanaf het aanleren van

vaak bijzonder geschikt om werk uit te voeren

werknemers- en vakvaardigheden tot en met de

waar vakvaardigheden nodig zijn voor één

voltooiing van het geleerde bij de werkgever.

specialisme.

Wellicht zijn er ook voor uw organisatie
subsidiemogelijkheden; wij denken graag met u

Een erkend leerwerktraject dat

inhoudelijk is afgestemd en geheel

mee.

aansluit op uw behoeften als werkgever,

Leerwerktraject met intentie tot vaste

Als werkgever krijgt u de unieke kans om

Bij uitstek bent u als werkgever in staat dit

maatwerk.

aanstelling.

inhoudelijk invloed op het leertraject te hebben.

traject te laten slagen door de kandidaat in uw

De kandidaat past hierdoor ook écht bij wat u als

organisatie een passende werkplek en kennis

werkgever nodig hebt en kan dus direct in uw

aan te bieden, te begeleiden én - bij goed

organisatie aan de slag.

functioneren - een kans op werk aan te bieden.

Een leerwerkbedrijf Logistiek op
industrieterrein Lage Weide.

In de logistiek bestaat een continue behoefte
aan medewerkers. Het vinden van medewerkers
op diverse niveaus, die snel inzetbaar zijn, is
steeds moeilijker. Ook heeft u als werkgever niet
altijd de mogelijkheid of middelen om iemand de
juiste begeleiding te geven.

Mbo-praktijkverklaring: Leren, werken
en erkenning.

De praktijkverklaring is een erkend
bewijs dat een kandidaat een bepaalde
beroepsvaardigheid onder de knie heeft. En het
vergroot het perspectief op duurzaam werk.

Werknemersvaardigheden

Onderwijs

Voortraject
Arbeidsontwikkeling
Afstand tot de
arbeidsmarkt
van groot naar
zeer groot

Wordt verzorgd
door UW
Duur: 8 weken

Werknemersvaardigheden
Wordt door zowel
StimulanS als UW
verzorgd tijdens
het doorlopen van
de basismodule.

Modules vakvaardigheden

Intake

UWV

Werknemersvaardigheden

B1-K1-W2:
Bereidt (assisterende) werkzaamheden voor
B1-K1-W2:
Voert(assisterende) werkzaamheden uit
B1-K1-W3:
Meldt zich ter afsluiting van zijn (assisterende) werkzaamheden af

P1-K1-W1:
Ontvangst goederen en producten
P1-K1-W2:
Maakt goederen en/of producten gereed voor opslag en slaat deze op
P1-K1-W3:
Verzamelt (retour) goederen, producten emballage en andere te
verzenden verpakkingsmaterialen
P1-K1-W4:
Maakt goederen en/of producten verzendklaar
P1-K1-W5:
Voert handelingen op goederen of producten uit
P1-K1-W6:
Inventariseert (een deel van) voorraad en/of de magazijninventaris
F1:
Bediening elektrische pompwagen
F2:
Heftruckcertificaat
F3:
Reachtruckcertificaat
De modules B1 t/m B6 komen uit het kwalificatiedossier Assistent Logistiek.
De F1 t/m F3 zijn facultatief en afhankelijk van de wensen van het reguliere bedrijf.
Alle modules kunnen bij een regulier bedrijf gevolgd worden.
Duur: 12 weken (bij StimulanS of UW: Basis 1 + aanvullende module)
Duur: 6 werken (per aanvullende module bij regulier bedrijf)

Arbeidsovereenkomst bij
werkgever waar de 2e
praktijkverklaring
is afgegeven

Behalen Praktijkverklaring(en)

Gemeente
Utrecht/WSP

Samenwerkingsmodel
leer/werktraject Logistiek

Arbeidsovereenkomst
bij andere werkgever

Voortzetting naar reguliere
MBO opleiding
Wordt afgegeven door het
leerwerkbedrijf en opgenomen
in de MBO verklaring van ROC
MN. StimulanS en UW verzorgen
de 3 basismodules en geven
een eerste praktijkverklaring af.
Bij het reguliere bedrijf worden 1
of meerdere modules afgerond
en wordt een tweede praktijkverklaring afgegegven.

Meer informatie? Neem contact op met:
WerkgeversServicepunt Midden-Utrecht
Raymond Egbertsen / r.egbertsen@utrecht.nl
UW
Irma Dijkstra / i.dijkstra@uw.nl.
StimulanS
Philip Pehlig / p.pehlig@stimulans-online.nl
ROC Midden-Nederland
Marianne Steenvoorde / marianne.steenvoorde@rocmn.nl
Parkmanagement Lage Weide
Mariëlle Wieman / mariellewieman@lageweide.nl

