Juni 2022
Contactpersoon: Marijn Gelderloos, accountmanager UW, telefoon 06-51670036,
m.gelderloos@uw.nl

Zoek jij werk en kun je daarbij wel wat hulp gebruiken?
UW is er voor jou!
UW:
•

Zorgt ervoor dat jij altijd aan de slag kunt in Utrecht of in de omgeving van Utrecht.

•

Begeleidt jou naar werk en tijdens je werk, wanneer jij dit nodig hebt.

•

Heeft passend werk op eigen locaties in Utrecht: onder andere in metaalbewerking,
montage, groen, bloemen en planten, schoonmaak, postbezorging, verpakken, logistiek en
catering.

•

Terwijl je werkt, kun je bij UW ook certificaten en diploma’s halen. Bijvoorbeeld een
lasdiploma, heftruckdiploma, schoonmaakdiploma, VCA (veilig werken) of certificaten voor
werken in het groen.

•

We hebben ook leerwerktrajecten in logistiek, catering/ horeca en ICT.

•

Kan jou ook zelfstandig of in een groep aan de slag helpen bij andere bedrijven.

Heb jij al een tijdje geen werk, heb je een uitkering, vind je het moeilijk om werk te vinden/ te
behouden en wil je wel graag werken? Vul het online sollicitatieformulier in en wij nemen snel
contact met je op. Samen spreken we alle mogelijkheden door. Ben je daarna nog steeds
enthousiast? Dan kun je snel starten!
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Datum:

Juni 2022

Functienaam

Medewerker kringloopwinkel
(voor of achter de schermen)

Doelgroep

WSW/ Doelgroepenregistratie/ tweede spoor/
urenopbouwkandidaten

Soort bedrijf

Rataplan kringloopwinkel

Plaats:

Nieuwegein

Wat moet je doen:

Het is een heel grote kringloopwinkel die op 1 juli geopend
wordt. Vanaf 1 mei kan je starten om de winkel in te
richten.
Er zijn verschillende werkzaamheden en er wordt gezocht
wat bij jou past:

Wat moet je kunnen:

•

Inname goederen

•

Sorteren goederen

•

Stickeren (prijzen) van producten

•

Testen van technische apparaten

•

In de winkel de inrichting van een schap doen

•

Kassawerkzaamheden

•

Kleding bekijken, sorteren en ophangen

•

Horeca verzorgen (broodjes/ drankjes)

•

Chauffeur

•

Alles kan je geleerd worden

•

Afhankelijk van wat je kan, wordt een plek voor je
gezocht

Werktijden en dagen:

•

Werkervaringsplekken zijn er voldoende

•

Urenopbouw? Je bent welkom!

Met iedereen kunnen aparte afspraken gemaakt worden
over werktijden. De chauffeur moet wel hele dagen kunnen
werken.
Je wordt goed begeleid door het bedrijf.

Dienstverband:

Detachering of in dienst bij bedrijf. Je moet wel subsidie
meebrengen en in een regeling zitten.

Contactpersoon

Marijn Gelderloos: Vul het online sollicitatieformulier in en
wij nemen contact met je op.
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Functie

Conciërge / gastvrouw / gastheer

Staat open voor

Kandidaten Doelgroepregister / Wajong / Wsw / WWB

Organisatie

Scholen in Utrecht en omgeving

Wat ga je doen?

•

Koffie en thee zetten en bijvullen

•

Lampen aandoen

•

kopiëren

•

Telefoon aannemen

•

Ziekmeldingen doorgeven

•

Pleinwacht met een leerkracht lopen

•

Bestellen sommige producten

•

Toiletjes bijhouden als er een ongelukje is gebeurd; bijvullen
zeep en papier

Wat moet je kunnen?

•

Plein schoonhouden

•

(soms) De was doen (machine en droger) en opvouwen

•

Magazijn schoonhouden en opruimen

•

Ontvangen bezoekers en leveranciers.

•

Lopen

•

Staan

•

Licht tillen

•

Je vindt het leuk om met kinderen te werken

•

Heldere telefoonstem

•

Lezen en schrijven

•

Betrouwbaar zijn in je contact met kinderen

•

Je bent in het bezit of kunt in het bezit komen van een Verklaring
Omtrent Gedrag (VOG).

Werktijden en -dagen

Werktijden zijn in overleg. Reken op 15 tot 25 uur. We hebben ook
de mogelijkheid om je op één dag (donderdag)
te laten werken.

Informatie over

Detachering via UW of in dienst van de school

dienstverband

Arbeidsvoorwaarden: cao Aan de Slag.

Reageren kan bij

Marijn Gelderloos is contactpersoon. Vul het online
sollicitatieformulier in en wij nemen contact met je op.

Reageren voor
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Functienaam

Hiker, iemand die van auto’s houdt

Doelgroep

Doelgroepregister / Wajong / Wsw / WWB

Soort bedrijf

Autoleasebedrijf

Plaats:

Breukelen langs de A2. Met trein goed bereikbaar.

Wat moet je doen:

•

Als hiker ben je verantwoordelijk voor het logistieke
proces op het terrein

•

De binnengekomen auto’s dienen een 1e controle te
krijgen, die jij uitvoert

•

ontstickeren, onderhoud of wassen van de auto

•

Tevens ben je verantwoordelijk voor het tijdig
wegbrengen/ ophalen van de auto’s die voor onderhoud
of bandenwissel elders ondergebracht worden

Wat moet je kunnen:

•

Je hebt affiniteit met auto’s, computers en tablets

•

Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal
in woord en geschrift

•

Minimaal rijbewijs B

•

Je bent in staat om geconcentreerd, nauwkeurig en
geordend te werken

•

Je bent klantgericht, initiatiefrijk, een teamspeler, maar
kan ook zelfstandig werken, communicatief vaardig, je
stelt je verantwoordelijk en flexibel op

Werktijden en dagen:

In overleg

Dienstverband:

Je krijgt een vaste buddy die jou gaat inwerken
Je krijgt een jobcoach van UW
Je kan in dienst genomen worden bij het bedrijf

Contactpersoon

Marijn Gelderloos: Vul het online sollicitatieformulier in en
wij nemen contact met je op.

v
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Functie

Medewerker Groenvoorziening

Staat open voor

Kandidaten Wsw / Wajong / doelgroepenregister / Participatiewet

Bedrijf

UW Groen - Bekijk ook het filmpje Werken en leren bij UW Groen

Wat ga je doen?

•

Het groenonderhoud verzorgen in wijken en parken
(onkruidbeheersing, zwerfvuil ruimen, snoeien)

•

Onderhoud wordt in teamverband uitgevoerd

•

Uitvoeren van werkzaamheden met hand gedragen machines
zoals motorheggenschaar, motormaaier, bosmaaier en
bladblazer

•

Je voert dagelijks overleg met de uitvoerder of voorman over je
werk.

Wat moet je kunnen?

•

Het kunnen werken in groepsverband met collega’s

•

Ervaring in het groen is geen vereiste, maar het is wel
belangrijk dat je het groenvak wilt leren

•

Lezen en schrijven van de Nederlandse taal is een pre

•

Je moet een ochtendmens zijn, we starten vroeg!

•

Bereidheid tot het volgen van de benodigde opleidingen

•

Bezit van een rijbewijs B is een pre.

•

Als je je rijbewijs wilt gaan halen, is UW bereid om dat te
betalen.

Werktijden en -dagen

Ons aanbod

•

16 tot 40 uur

•

Tussen 7:00 en 16:00 uur.

Een leuke baan waarin je samen met collega’s de openbare ruimte
onderhoudt (straten, plantsoenen, winkelcentra, parken,
enzovoort). Mogelijkheid tot het volgen van opleidingen
(bijvoorbeeld rijbewijs B).

Reageren?

Vul het online sollicitatieformulier in en wij nemen contact met je
op.

Werkkrant UW, juni 2022

5

Functie

Medewerker Horeca

Staat open voor

Kandidaten Doelgroepregister / Participatiewet / BBL / bijstand

Bedrijf

Horecabedrijven op Utrecht CS / Hoog Catharijne

Plaats

Utrecht (Hoog Catharijne)

Wat moet je kunnen?

•

Horecawerkzaamheden in een van de zes zaken op het station of
op Hoog Catharijne

Wat ga je doen?

•

Daarnaast algemene ruimtes schoonhouden

•

Je moet fysiek in orde zijn.

•

Na een gesprek met jou wordt besproken welke werkzaamheden
bij je passen.

•

Dat kan bijvoorbeeld zijn dat je achter de schermen producten
klaarmaakt

Werktijden en -dagen

•

Of in de zaak opruimt en schoonmaakt

•

Of aan kassa staat.

In overleg. Het is horeca, dus soms start je vroeg en soms werk je
wat later op de dag.

Informatie over

Alles is bespreekbaar, afhankelijk van de doelgroep. Je kan een

dienstverband

jobcoach krijgen als dat nodig is. Je werkt minimaal 16 uur.
Je krijgt meteen een dienstverband bij het horecabedrijf.

Reageren kan bij

Marijn Gelderloos is contactpersoon. Vul het online
sollicitatieformulier in en wij nemen contact met je op.

Reageren voor
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Functienaam

Medewerker Klantenservice

Doelgroep

Wsw / Doelgroepenregister / Wajong / WWB

Soort bedrijf

Contact care

Plaats:

Amersfoort CS (13 minuten met trein van Utrecht CS)

Wat moet je doen:

•

(telefonisch)

In staat zijn om klantvriendelijk de telefoon aan te
nemen en vragen te beantwoorden

•

Je werkt voor kleine werkgevers die zelf geen
medewerkers aan de telefoon hebben (kan gaan om
winkels, Dille en Kamille, Marley Spoon, Arla of digi
advies aan ouderen geven)

Wat moet je kunnen:

Werktijden en dagen:

•

Je wordt ingedeeld bij de klant waar je past

•

Je krijgt een opleiding

•

Het is INBOUND - Je wordt gebeld

•

Er is een heel fijne werksfeer

•

Niveau moet MBO 3 zijn

•

Ze zoeken mensen die verbaal sterk zijn

•

Je kunt zelf je beschikbaarheid aangeven, dus zeker ook
iets voor alleenstaande ouders!

•

Minimaal 16 uur per week werken

•

Je kunt op kantoor werken en evt. ook thuis; als je hebt
laten zien dat je het werk goed kunt doen (hybride)

•
Dienstverband:

Mooi werkcafé met planten, banken, koelkast

Je krijgt een vaste buddy die jou gaat inwerken.
Je krijgt een jobcoach van UW

Contactpersoon

Marijn Gelderloos: Vul het online sollicitatieformulier in en
wij nemen contact met je op.
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Functie

Allround technisch medewerker Metaal /
leer-werktraject
(Inclusief metaalopleiding - niveau 1)

Staat open voor

Kandidaten Wsw / Wajong / doelgroepenregister / Participatiewet (in
overleg met je gemeente)

Bedrijf

UW Metaal – Bekijk ook het filmpje Werken en leren bij UW Metaal

Plaats

Utrecht (Industrieterrein Lage Weide), goed te bereiken met OV

Wat moet je kunnen

•

Fysiek sterk zijn (staan en lopen)

•

Affiniteit hebben met techniek en vooral metaal

•

Goed Nederlands kunnen spreken

•

Leergierig

•

Kunnen omgaan met feedback.

•

Boor-, tap- en diverse montagewerkzaamheden

•

Ponswerk met excenterpers

•

Met behulp van tekeningen onderdelen maken.

•

8:00 tot 16:30 uur, vijf dagen per week

•

Contracturen bespreekbaar.

Aanvullende

•

Je leert de basisvaardigheden metaal

informatie

•

Training VCA basisveiligheid

•

Salaris op basis van minimumloon.

•

Het betreft een leerwerktraject

•

De afdeling bestaat uit ongeveer 50 medewerkers die

Werkzaamheden

Werktijden en dagen

Bijzonderheden

enthousiast met elkaar werken aan diverse metaalproducten
•

De sfeer is gemoedelijk

•

Leergierigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Informatie over

•

Tijdelijk (traject duurt twee jaar)

dienstverband

•

Binnen die twee jaar krijg je hulp bij het zoeken naar een baan
bij een werkgever in de metaalsector.

Reageren kan bij

Adrie van Kleef is contactpersoon. Vul het online sollicitatieformulier
in en wij nemen contact met je op.
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Functie

Medewerker Supermarkt

Staat open voor

Kandidaten Wsw / Doelgroepregister / Wajong / bijstand

Bedrijf

De Jumbo supermarkten in Utrecht of Zeist

Wat moet je kunnen?

•

Vakkenvullen

•

Klanten te woord staan

•

Tellen

•

Lezen

•

Fysiek sterk zijn, je moet staan en hurken

•

Spiegelen van producten.

•

Vakkenvullen

•

Producten spiegelen

•

Soms vakken schoonmaken.

Wat ga je doen?

Werktijden en -dagen
Aanvullende informatie

In overleg
Je krijgt een vast pad in de winkel. Je krijgt extra tijd om je pad te
vullen.

Bijzonderheden

•

Er is ruimte voor een inwerkperiode

•

Manager heeft kennis van ons bedrijf en wil dit graag tot een
succes maken. Geeft mensen graag een kans

•

Leuke jonge teams.

Informatie over

•

Start met detachering via UW

dienstverband

•

Er zijn ook supermarkten die je in dienst nemen

•

Arbeidsvoorwaarden: cao Aan de slag.

Reageren kan bij

Marijn Gelderloos is contactpersoon. Vul het online
sollicitatieformulier in en wij nemen contact met je op.
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Functie

Medewerker Schoonmaak

Staat open voor

Kandidaten Wsw / Wajong / Doelgroepregister / Participatiewet

Bedrijf

UW - Bekijk ook het filmpje Werken en leren bij UW Schoonmaak

Plaats

Diverse locaties in Utrecht, mogelijk ook het Stadskantoor

Wat moet je kunnen?

Specifieke kwaliteiten en functie-eisen:
•

Je moeten kunnen staan, lopen en (licht) tillen

•

De wens om het schoonmaakvak te leren

•

Een klantgerichte houding en nette presentatie, omdat je het
visitekaartje bent van het bedrijf.

•

Interesse voor het schoonmaakvak

•

Een collegiale instelling, je werkt in een klein team

•

Een flexibele instelling, omdat je op verschillende locaties in
Utrecht kan werken

•

Je bent in het bezit of kunt in het bezit komen van een
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Wat ga je doen?

Werktijden en -dagen

Bijzonderheden

Uitvoeren van basis schoonmaakwerkzaamheden zoals:
•

Stofzuigen

•

Dweilen

•

Prullenbakken legen

•

Reinigen van sanitair

•

Reinigen van kantoormeubilair.

•

8 tot 36 uur per week

•

Diensten zijn: 6:30 – 9:00 uur

•

7:00 – 9:30 uur

•

16:30 – 19:30 uur

•

Als je alleen in de ochtend of de avond wilt werken, kan dat ook.

•

Mogelijkheid om diploma RAS en/of SVS schoonmaak te behalen

•

Een dynamische en leerzame werkomgeving met de kans om
het schoonmaakvak goed te leren

•

Je krijgt representatieve bedrijfskleding

•

Als het voor het werk nodig is kan je bij ons het rijbewijs B gaan
halen.

Informatie over

Er wordt gestart met een proefplaatsing van twee maanden.

dienstverband

Na de proefplaatsing volgt een tijdelijke aanstelling van zes
maanden via een detachering bij UW.

Reageren?

Vul het online sollicitatieformulier in en wij nemen contact met je
op.
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Functie

Medewerker Biologische Supermarkt

Staat open voor

Kandidaten Wsw / Doelgroepregister / Wajong / bijstand

Bedrijf

Ecoplaza

Wat moet je kunnen?

•

Vakkenvullen bij de afdeling vers en koeling

•

Klanten te woord staan

•

Tellen

•

Lezen

•

Fysiek sterk zijn, je moet staan en hurken

•

Spiegelen van producten.

•

Afdeling brood medewerker

•

Vakkenvullen

•

Producten spiegelen

•

Soms vakken schoonmaken.

•

Afbakken

•

Brood snijden

Wat ga je doen?

Werktijden en -dagen
Aanvullende informatie

In overleg
Het is een relatief rustige supermarkt. Je krijgt extra tijd om je pad
te vullen.

Bijzonderheden

•

Er is ruimte voor een inwerkperiode

•
Informatie over

•

Start met detachering via UW

dienstverband

•

Arbeidsvoorwaarden: cao Aan de slag.

Reageren kan bij

Marijn Gelderloos is contactpersoon. Vul het online
sollicitatieformulier in en wij nemen contact met je op.
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Functie

Medewerker Postbezorging

Staat open voor

Kandidaten Wsw / Wajong / doelgroepenregister / Participatiewet /
WIA / WW

Bedrijf

UW Post - Bekijk ook het filmpje Werken bij UW Post

Wat ga je doen?

•

Postbezorging vanaf een centraal punt in Houten en Utrecht
voor PostNL

•

Het betreft geadresseerde briefpost

•

De posttassen worden kant en klaar aangeleverd, de post is al
gesorteerd

Wat moet je kunnen?

•

Na de inwerkperiode ga je zelfstandig je route lopen.

•

Je kunt lezen en je beschikt over een redelijke taalvaardigheid

•

Secuur werken

•

Lichamelijk fit zijn, je moet kunnen staan, lopen en fietsen

•

Je vindt het leuk en bent in staat om zelfstandig te werken, of
kan dat leren

•

Buitenwerken is voor jou geen probleem, ook niet met slecht
weer

•

De fiets kan zwaar beladen zijn

•

Je bent in het bezit of kunt in het bezit komen van een
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Ons aanbod

•

Een leuke baan in een leuk team

•

Je krijgt een inwerkprogramma, waarbij je eerst met een collega
meeloopt

•

Het betreft werk voor langere tijd

•

Je krijgt werkkleding, regenkleding en een goede fiets van
PostNL. Bovendien krijg je de beschikking over een mobiele
telefoon die je tijdens het werk kunt gebruiken als dat nodig is.

Werktijden en -dagen

•

Minimaal 19,5 uur (drie dagen) tot maximaal 32 uur per week
(verdeeld over vijf dagen)

•

Er wordt gewerkt van dinsdag tot en met zaterdag. Zaterdag is
een vaste werkdag.

•

Werktijden zijn van 10:30 tot 18:00 uur. In de drukke maanden
(november/ december) kan dit soms iets later zijn

•
Reageren?

Bij goed functioneren is een dienstverband bij PostNL mogelijk.

Vul het online sollicitatieformulier in en wij nemen contact met je
op.
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Functie

Montagemedewerker E-bikes

Staat open voor

Kandidaten Wsw / doelgroepenregister / Participatiewet

Bedrijf

Fietsenwinkel XXL Store

Plaats

Utrecht, Lage weide

Wat ga je doen?

•

Uit het vak halen van de te monteren fiets

•

Afmonteren van de fiets / E-bike

•

Controle van de gemonteerde fiets

•

Verzendklaar maken van de gemonteerde fiets

•

Alle andere voorkomende werkzaamheden zoals het laden van de
bus met fietsen, opruimen werkplek e.d.

Wat moet je kunnen?

•

Langdurig kunnen staan en lopen

•

Enige technische affiniteit, bij voorkeur met fietsen

•

Secuur kunnen werken en oog voor kwaliteit

•

Kunnen werken in een klein team van montagemedewerkers

•

De rest is te leren.

Afdeling

Montage fietsen (in het magazijn)

Werktijden en -dagen

Minimaal 24 uur per week, bij voorkeur 36 uur

Informatie over het

Detachering via UW

dienstverband
Reageren kan bij

Hans Huberts is contactpersoon. Vul het online sollicitatieformulier in
en wij nemen contact met je op.
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Functie

Medewerker Flora

Staat open voor

Kandidaten Wajong / doelgroepenregister / WIA / WSW

Bedrijf

UW Flora

Wat ga je doen?

•

Assisteren bij bewatering en andere voorkomende
onderhoudswerkzaamheden aan hydrobeplanting, zoals stof
afnemen, oud en dood blad verwijderen, bemesten, snoeien en
plantenbakken verplaatsen

•

Controleren op kwaliteit, ziekte en plagen en bevindingen
rapporteren aan voorman/-vrouw

•

Heb je een rijbewijs, dan word je ook ingezet voor het bezorgen
van bloemen en planten en het ophalen van deze planten en
bloemen bij leveranciers.

Wat moet je kunnen?

•

Hele dag kunnen staan en lopen

•

Tillen tot ongeveer 15 kg

•

Lerend vermogen hebben

•

Kunnen werken in ploegverband, wisselend van 2 tot 6 personen
met een voorman/-vrouw

•

Bereidheid tot het volgen van de voor de functie noodzakelijke
opleidingen en cursussen

•

Redelijke mate van begrip van de Nederlandse taal i.v.m.
instructie en veiligheid

•

Zelfstandig kunnen reizen met eigen vervoer of openbaar
vervoer

•

Je bent in het bezit of kunt in het bezit komen van een
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

•

Bezit van een rijbewijs is een pre; bij goed functioneren is het
behalen van het rijbewijs een mogelijkheid.

Ons aanbod

Je krijgt, na een proefplaatsing, een dienstverband van zes
maanden. Bij goed functioneren kan dat uiteindelijk een vast
dienstverband worden.

Werktijden

Reageren?

•

24 tot 40 uur per week

•

Inzetbaar tussen 7.00 uur en 16.00 uur.

Vul het online sollicitatieformulier in en wij nemen contact met je
op.
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Functie

Medewerker Postbezorging
Utrecht / Nieuwegein / Breukelen/ Woerden

Staat open voor

Kandidaten Wsw / Doelgroepregister / Participatiewet /
statushouders / bijstand

Bedrijf

SB Post

Plaats

Utrecht / Nieuwegein / Breukelen/ Woerden

Wat ga je doen?

•

Je gaat zakelijke post bezorgen in Utrecht

•

Je sorteert post op straatnaam en nummer

•

Je krijgt een fiets waar je je post mee kan bezorgen.

•

Lezen

•

Nauwkeurig zijn

•

Lopen en fietsen

•

Je kunnen uitdrukken in het Nederlands

•

Nederlandse instructie kunnen begrijpen.

•

Je kan bij dit bedrijf 25 tot 36 uur per week werken.

•

Dinsdag t/m zaterdag werken is een eis.

•

Je hebt één aanspreekpunt: de meewerkend voorman/-vrouw

•

Je meldt je iedere ochtend om 8.00 uur en gaat dan post

Wat moet je kunnen?

Werktijden en -dagen

Bijzonderheden

sorteren op je meest ideale looproute
•

Je krijgt een contract voor een vast aantal uren

•

Je krijgt begeleiding van een jobcoach of consulent

•

SB Post werkt samen met veel ontwikkelbedrijven en heeft dus
ervaring met werken met mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt.

Informatie over

•

Eerst op detacheringsbasis via UW

dienstverband

•

Arbeidsvoorwaarden: cao Aan de Slag

•

Je kan overgenomen worden door het bedrijf.

Reageren kan bij

Marijn Gelderloos is contactpersoon. Vul het online
sollicitatieformulier in en wij nemen contact met je op.
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Functie

Medewerker Receptie / Facility

Staat open voor

Kandidaten Wsw / Doelgroepregister / Wajong

Soort bedrijf

Belangenorganisatie

Plaats

Utrecht

Wat ga je doen?

•

Ontvangen bezoekers

•

Opnemen telefoon en doorverbinden

•

Post uit brievenbus halen en verdelen, post frankeren

•

Voorraad enveloppen en papier bijhouden

•

Zalen zetten; netjes houden, koffie/thee verzorgen, afruimen

•

Werkzaamheden pantry: schoonhouden, koffiemachine
schoonmaken, vaatwasser in-uitruimen, voorraad in de gaten
houden

•

Bestellen lunches voor in de zalen

•

Boodschappen doen

•

Andere voorkomende taken, zoals het maken van badges,
maken van informatiesetjes, al naar gelang de mogelijkheden
van de medewerker, en de behoefte van Cedris.

Wat moet je kunnen?

•

Goed en duidelijk Nederlands spreken

•

Er netjes uitzien, want je bent het visitekaartje van het bedrijf

•

Vriendelijk en gastvrij mensen kunnen ontvangen

•

Houden van een nette en rustige omgeving

•

Werk zien liggen, bijvoorbeeld zien dat er een vlek op de tafel
zit en deze gelijk schoonmaken

•
Afdeling

Er tegen kunnen dat er soms niets te doen is.

Je zit in een open ruimte, met een of twee collega’s die je
eventueel kunnen helpen.

Werktijden en -dagen

16 - 24 uur in overleg, maar in ieder geval de dinsdag en
donderdag, je hoeft geen hele dagen te werken.

Informatie over

Op basis van detachering

dienstverband
Reageren kan bij

Carola Wiggelinkhuizen is contactpersoon. Vul het online
sollicitatieformulier in en wij nemen contact met je op.
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Functie

Medewerker Fastfood

Staat open voor

Kandidaten Participatiewet / Wsw / Doelgroepregister / Wajong/
WWB

Bedrijf

Fastfood restaurant MacDonald’s

Plaats

Utrecht Hoog Catharijne, Overvecht, Centrum, Leidsche Rijn

Wat moet je kunnen /

Er zijn veel verschillende werkzaamheden die je kunnen worden

ga je doen?

aangeleerd stap voor stap.
Alles is uitgedacht en aan vaste richtlijnen gebonden. Dit biedt
structuur en duidelijkheid.
•

Dranken klaarmaken

•

Frituren, bakken

•

Beleggen broodjes

•

Counterwerkzaamheden

•

Tafels schoonmaken

•

Gerechten naar gasten brengen

•

Schoonhouden restaurant en keuken

•

Andere voorkomende werkzaamheden.

Werktijden en -dagen

In overleg, doordeweeks en overdag.

Bijzonderheden

Er is een aantal vestigingen in Utrecht waar je kunt werken.
Je kunt in aanmerking komen een erkende opleiding medewerker
Fast Service niveau 2
Je kunt Nederlandse les krijgen in werktijd.
Wil je eerst een keer langs om te kijken: neem ook contact met ons
op!

Reageren kan bij

Marijn Gelderloos is contactpersoon. Vul het online
sollicitatieformulier in en wij nemen contact met je op.
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Functie

Technisch medewerker

Staat open voor

Kandidaten Wsw, Wajong, WIA, Participatiewet

Bedrijf

UW, Utrecht

Wat moet je kunnen?

Enig technische inzicht hebben of het willen leren

Wat ga je doen?

Je gaat samen met een kleine groep mensen onder
begeleiding een tiny house inrichten (zie foto).
Werkzaamheden:
•

trap maken

•

keuken plaatsen

•

wc, douche, wastafel plaatsen

•

en nog veel meer.

Werktijden en -dagen

Vanaf 20 uur per week (urenopbouw is ook mogelijk)

Reageren kan bij

Adrie van Kleef is contactpersoon. Vul het online
sollicitatieformulier in en wij nemen contact met je op.
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Functie

Lerende medewerker in de horeca of catering

Staat open voor

Kandidaten Wsw / Doelgroepregister / Wajong / pro / vso

Bedrijf

Verschillende catering- of horecalocaties in regio Utrecht

Plaats

Regio Utrecht

Wat ga je doen?

Heb jij interesse in de horeca of catering of wil je ontdekken of dit
iets voor jou is? Kom dan eens kennismaken bij The Colour Kitchen!
Samen met de betrokken chef of gastheer/vrouw en je eigen coach
ga je op zoek naar jouw kwaliteiten, talenten en interesses.
Het doel? Ontdekken wat je leuk vindt en waar je goed in bent! Na je
programma gaan we samen op zoek naar een betaalde werkplek.
•

Je gaat samen met je collega’s (klein team) bijvoorbeeld de
lunch of het diner verzorgen voor de gasten: bijvoorbeeld
soepen, broodjes, hoofdgerechten en salades maken

•

Je gaat de verschillende snijtechnieken leren en leert van alles
over het catering- of horeca vak

•

Je gaat aan de slag met je eigen werknemersvaardigheden: op
tijd komen, grenzen aangeven, hulp vragen, omgaan met
collega’s, enzovoort

•

Je leert veel over jezelf: wie ben ik, wat vind ik leuk, waar ben ik
goed in, wat wil ik gaan doen in de toekomst?

Werktijden en -dagen

We zijn open van maandag t/m zondag (9.00-22.00 uur), de dagen
en werktijden zijn in overleg.

Bijzonderheden

Je start met een opleidingsprogramma (vaak met behoud van
uitkering) bij The Colour Kitchen, waarna we samen met jou op zoek
gaan naar een betaalde baan.

Reageren kan bij
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Functie

Medewerker Hout (reparatie)

Staat open voor

Kandidaten WWB/ Wsw / doelgroepenregister / Participatiewet /
Wajong

Bedrijf

SPOTTA

Plaats

Utrecht, lage weide

Wat ga je doen?

•

Er zijn europallets van hout, deze moeten netjes gerepareerd
worden

Wat moet je kunnen?

•

Je haalt spijkers eruit

•

Je timmert een plankje op de pallet

•

Je timmert spijkers vast

•

Je timmert een blokje op de pallet.

•

Je werkt samen met een collega in een ruimte, met zicht op de
hal

Overige informatie

•

Je hebt een aanspreekpunt

•

Je kan werken met hamer, nijptang, spijkers en koevoet

•

Je krijgt veiligheidsschoenen

•

Je werkt op stahoogte

•

Er is geen bepaald werktempo vereist

•

Je kan leren omgaan met een (elektrische) pompwagen.

•

Deze vacature staat open voor iedereen. Je kan gedetacheerd
worden via UW, maar ook na 6 (12) maanden in dienst komen
van SPOTTA

•

Als je er langer werkt, kunnen de werkzaamheden worden
uitgebreid.

Werktijden en -dagen

Ongeveer 24 uur per week

Reageren kan bij

Marijn Gelderloos is contactpersoon. Vul het online
sollicitatieformulier in en wij nemen contact met je op.
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Functie

Bijrijder of magazijnmedewerker

Staat open voor

Kandidaten Wsw / Doelgroepregister / Wajong / Participatiewet

Bedrijf

Verhuisbedrijf UTS

Plaats

Lage Weide, Utrecht

Wat ga je doen?

•

Je verhuist als bijrijder zakelijke klanten

•

Je maakt dan vooral de meubelen mobiel, zodat ze vervoerd
kunnen worden

•

OF: Je gaat in een magazijn werken op een heftruck en
verplaatst goederen naar de opslag.

Wat moet je kunnen?

Werktijden en -dagen

Informatie over het

•

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is verplicht

•

Representatief en betrouwbaar zijn

•

Beleefd, je moet een praatje kunnen maken met de klant

•

Nederlandse taal spreken

•

Het is geen heel zwaar werk, omdat het zakelijke klanten zijn.

•

In overleg; je moet 7 uur per dag kunnen werken

•

Je start je werkdag bij UTS.

•

Je krijgt een dienstverband bij het bedrijf WIVER.

dienstverband

Contactpersoon

Zij detacheren je bij UTS
•

Je krijgt een vaste buddy, die jou gaat inwerken

•

Je krijgt een jobcoach van UW.

Marijn Gelderloos is contactpersoon. Vul het online
sollicitatieformulier in en wij nemen contact met je op.
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Functie

Medewerker Groenteverwerking

Staat open voor

Kandidaten doelgroepenregister / Wajong / Wsw

Soort bedrijf

Groenteverwerker

Plaats

Utrecht (aan de kant van Lunetten)

Wat ga je doen?

•

Groenten snijden

•

Kratten spoelen en stapelen

•

Opruimen.

Wat moet je kunnen?

Staand werken

Werktijden en -dagen

•

In overleg. In ieder geval op vrijdag

•

24 tot 30 uur per week.

•

Je werkt in een onverwarmde ruimte

•

Je krijgt laarzen en kleding van het bedrijf.

Aanvullende informatie

Bijzonderheden

Het is een familiebedrijf, waar hard gewerkt wordt en een goede
sfeer heerst.

Informatie over het

•

Detachering via UW

dienstverband

•

Je krijgt een dienstverband, met de cao Aan de Slag.

Reageren kan bij

Contactpersoon is Erica Paul. Vul het online sollicitatieformulier in en
wij nemen contact met je op.
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