#2201 Kandidaat Gewoon DOEN!
Zorg & Welzijn | Activiteitenbegeleider
Flexibel | Loyaal | Geduldig
Bijdrage leveren aan welzijn en zelfredzaamheid

Regio
“Ik ben woonachtig in Doetinchem en wil werken in een straal van 15 km van de
plaats Doetinchem af.”

Op zoek naar..
Een baan als activiteitenbegeleider op een dagbestedingslocatie!
“Ik vind het belangrijk om een bijdrage te kunnen leveren aan het welzijn en de
zelfredzaamheid van iemand anders. Ik haal plezier en voldoening uit het van
betekenis / van waarde zijn voor iemand anders. Zorgen voor mensen vind ik leuk en
in het bijzonder activiteitenbegeleiding spreekt mij aan in mijn werk. Blije gezichten
zien van zowel het actief bezig zijn met kinderen als met ouderen. De kwaliteiten die
ik bezit zijn flexibel, geduldig en loyaal. Ik ben in staat feedback te geven en te
ontvangen.”
Basis kennis op gebied van zorgvragers met een verstandelijke beperking NAH en
PG, en somatische zorg is in het bezit van deze kandidaat!

Aan de slag!
Deze kandidaat is op zoek naar betaald werk voor 20 uren in de week.
“Ik kan zowel individueel werken als in teamverband. Mijn ideale werkomgeving is
een plek waarbij ik werkzaam ben als begeleider op een dagbestedingslocatie.
Ik ben graag werkzaam als activiteitenbegeleider. Het hoeft daarom niet perse een
rustige werkomgeving te zijn. Een dynamische werkomgeving vind ik prettig als het
gaat om het werken met verschillende doelgroepen. Structuur aanbieden in de
activiteiten vind ik prettig en kan ik ook zelf. Regelmatigheid in werkdagen vind ik wel
prettig. Wisselende werktijden vind ik prima. Echter moeten de werkdagen niet
langer dan 6 uur aaneengesloten zijn.”

Nieuwsgierig? Maak kennis via de volgende stappen:
1. Elk Gewoon Doen!-profiel heeft een eigen nummer, bijvoorbeeld #1234.
2. Mail naar info@wspachterhoek.nl, o.v.v. ‘Gewoon Doen!’
Geef aan om welk #profielnummer het gaat en hoe we jou
het best kunnen bereiken.
3. We reageren binnen 24 uur om het vervolg af te stemmen,
bijv. een kennismakingsgesprek. Ook lichten we de kandidaat in.
4. Bij een match staat het WerkgeversServicepunt Achterhoek
voor je klaar met informatie & advies over
(financiële) regelingen en ondersteuning. Denk hierbij aan:
Proefplaatsing, Voorzieningen (bijv. voor de werkplek of jobcoach) of
beschikbare subsidies en voordelen.
De kandidaten van de Gewoon Doen! – profielen worden zichtbaar gemaakt door UWV en alle gemeenten in de Achterhoek. Gewoon
Doen! is een initiatief van Arbeidsmarktregio Achterhoek en wordt uitgevoerd door de regionale Doe Agenda,
WerkgeversServicepunt Achterhoek en VNO-NCW Achterhoek. Voor meer informatie over de profielen kunt u als werkgever terecht
bij het WerkgeversServicepunt Achterhoek (WSPA - gewoon DOEN).

#2202 Kandidaat Gewoon DOEN!
Logistiek | Schoonmaak
Nauwkeurig | Creatief | Geduldig
Werken in een team | heldere taken

Regio
“Ik woon in de gemeente Aalten en het liefst wil ik werken in deze regio omdat ik
afhankelijk ben van fiets of openbaar vervoer.”

Op zoek naar..
“Het liefst zou ik iets willen doen in de schoonmaak of magazijnwerkzaamheden. Mijn
kwaliteit is dat ik heel nauwkeurig kan werken als het mij goed wordt uitgelegd. Het
belangrijkste is dat ik de juiste begeleiding en aansturing krijg op de werkvloer. Een
vast aanspreekpunt vind ik fijn om te hebben en ook dat er niet te veel druk op mij
wordt gelegd. Werkzaamheden waarbij geen hoog handelingstempo wordt vereist
vanuit de werkgever.”
“Ik heb op verschillende locaties gewerkt en vind het fijn en leuk om nieuwe dingen
te leren en sociale contacten op te bouwen. Ik heb ervaring met een heftruck, maar
mijn certificaat is inmiddels verlopen. Ik ben alweer een tijdje thuis en wil graag iets
doen, naast de zorg voor mijn zoontje, zodat ik ook wat voor mijzelf heb.”
“Mijn hobby’s zijn knutselen en ik hou van een flink stuk wandelen.”

Aan de slag!
Deze kandidaat is op zoek naar betaald werk voor 12 of 15 uur uren in de week.
Vanwege de zorg voor een kind werkt de kandidaat het liefst halve dagen.
“Het liefst werk ik in een team. Het is dan wel prettig als het niet te luidruchtig is
zodat ik me wel kan concentreren op mijn werk en mijn gedachten erbij kan houden.
Ik vind het prettig als ik precies weet wat ik kan en mag gaan doen (routinematig
werk, werk met duidelijke afgebakende taken/klussen).”

Nieuwsgierig? Maak kennis via de volgende stappen:
1. Elk Gewoon Doen!-profiel heeft een eigen nummer, bijvoorbeeld #1234.
2. Mail naar info@wspachterhoek.nl, o.v.v. ‘Gewoon Doen!’
Geef aan om welk #profielnummer het gaat en hoe we jou
het best kunnen bereiken.
3. We reageren binnen 24 uur om het vervolg af te stemmen,
bijv. een kennismakingsgesprek. Ook lichten we de kandidaat in.
4. Bij een match staat het WerkgeversServicepunt Achterhoek
voor je klaar met informatie & advies over
(financiële) regelingen en ondersteuning. Denk hierbij aan:
Proefplaatsing, Voorzieningen (bijv. voor de werkplek of jobcoach) of
beschikbare subsidies en voordelen.

De kandidaten van de Gewoon Doen! – profielen worden zichtbaar gemaakt door UWV en alle gemeenten in de Achterhoek. Gewoon
Doen! is een initiatief van Arbeidsmarktregio Achterhoek en wordt uitgevoerd door de regionale Doe Agenda,
WerkgeversServicepunt Achterhoek en VNO-NCW Achterhoek. Voor meer informatie over de profielen kunt u als werkgever terecht
bij het WerkgeversServicepunt Achterhoek (WSPA - gewoon DOEN).

#2203 Kandidaat Gewoon DOEN!
Techniek | Metaal
Lasser | Metaalbewerker (machinaal)
Harde werker | Betrouwbaar | Ambitie

Regio

“Ik ben woonachtig in Doetinchem. Ik heb een rijbewijs en auto en zoek bij voorkeur werk in
de West-Achterhoek (Doetinchem-Zutphen- Arnhem) en ben bereid maximaal 30 minuten te
reizen naar mijn werkplek.”

Op zoek naar..

“Ik wil werken in de metaalbranche. Liefst als lasser, metaalbewerker of medewerker
metaalbewerkingsmachines.
 Las en constructiewerkzaamheden in een metaalbedrijf
 Ponsen, snijden, kanten, stansen, zagen, boren, knippen en slijpen.
 Werken met machines en handgereedschap
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om met auto’s bezig te zijn. Ik heb ambities en ben op zoek
naar betaald werk en ben bereid om mij daar volledig voor in te zetten. Ik ben betrouwbaar,
ben een harde werker en kom mijn afspraken na. Ik kan goed werken met mijn handen en kan
fysiek zwaarder werk aan.”
“Ik kan metaalbewerkingsmachines en handgereedschap bedienen, maar ik sta open om mijn
metaalvaardigheden verder te ontwikkelen. Ik kan goed samenwerken met collega’s en ben
steeds vriendelijk in klantcontacten. Wederzijds respect, eerlijkheid en werken volgens de
regels zijn belangrijke waarden voor mijn.”

Aan de slag!

Deze kandidaat is op zoek naar betaald werk voor 32 uren in de week. Bij voorkeur 4 hele
dagen van 8 uur. Bij voorkeur kunnen de uren geleidelijk worden opgebouwd.
“Structuur en duidelijkheid zijn erg belangrijk voor mij. Ik ontvang graag 1 taak tegelijk met
uitleg door voor- en nadoen. Mijn taken moeten mij van te voren rustig en duidelijk uitgelegd
worden, zodat ik weet wat ik moet doen. Ik heb een aanspreekpunt nodig, die op de hoogte is
van wie ik ben en weet hoe hiermee om te gaan. Feedback moet opbouwend zijn en positieve
bevestiging geeft mij zelfvertrouwen. Ik werk het beste in een klein team en in dagdienst. Ik
moet het werk op mijn eigen tempo kunnen doen zonder werkdruk of storingen.”
“Op dit moment werk ik onbetaald bij een kringloopwinkel. Ik wil graag betaald aan het werk
in een metaalbedrijf, eventueel voorafgegaan door een stageperiode. Ik ben ambitieus en het
hebben van betaald werk betekent veel voor mij.”

Nieuwsgierig? Maak kennis via de volgende stappen:
1. Elk Gewoon Doen!-profiel heeft een eigen nummer, bijvoorbeeld #1234.
2. Mail naar info@wspachterhoek.nl, o.v.v. ‘Gewoon Doen!’
Geef aan om welk #profielnummer het gaat en hoe we jou
het best kunnen bereiken.
3. We reageren binnen 24 uur om het vervolg af te stemmen,
bijv. een kennismakingsgesprek. Ook lichten we de kandidaat in.
4. Bij een match staat het WerkgeversServicepunt Achterhoek
voor je klaar met informatie & advies over
(financiële) regelingen en ondersteuning. Denk hierbij aan:
Proefplaatsing, Voorzieningen (bijv. voor de werkplek of jobcoach) of
beschikbare subsidies en voordelen.
De kandidaten van de Gewoon Doen! – profielen worden zichtbaar gemaakt door UWV en alle gemeenten in de Achterhoek. Gewoon
Doen! is een initiatief van Arbeidsmarktregio Achterhoek en wordt uitgevoerd door de regionale Doe Agenda,
WerkgeversServicepunt Achterhoek en VNO-NCW Achterhoek. Voor meer informatie over de profielen kunt u als werkgever terecht
bij het WerkgeversServicepunt Achterhoek (WSPA - gewoon DOEN).

#2204 Kandidaat Gewoon DOEN!
Productie | Zittende Productiemedewerker
Doorwerker | Sociaal | Op tijd af
Denk in oplossingen

Regio
Kandidaat is woonachtig in Borculo en wil werken in de omgeving binnen een straal
van 20 km.

Op zoek naar..
“Het liefste werk wat voor mij zittend uitvoerbaar is. Ik ben altijd actief geweest in de
productie branche, maar ik vind het een uitdaging om daar nu zelf in werk te vinden
aangezien er misschien een aanpassing nodig is in bijvoorbeeld de uit te voeren
taken.”
“Ik ben altijd een harde werker geweest echter heb ik wat fysieke tegenslag gehad.
Ik ben altijd door mijn collega’s opgevat als een gezellige medewerkster en ben nooit
vies geweest van werken. Ga een gesprek niet uit de weg, en ben op sociaalvlak erg
sterk. Voor mij is het belangrijk dat ik werk met mensen die collegiaal zijn, en dat het
werk voor mij fysiek te doen is. Ik houd er van om zo nu en dan een praatje te maken,
echter vind ik goed door werken, en zorgen dat alles op tijd klaar komt erg
belangrijk.”

Aan de slag!
Deze kandidaat is op zoek naar betaald werk. “Ik ben beschikbaar voor 5 dagen per
week, en in het begin opbouwend met een begin van 4 uur per dag en dan het liefste
in de middaguren. Mocht dit goed gaan, dan kunnen we kijken naar een uitbereiding
qua uren.”
“Ik ben bereid in alle vormen te werken, alleen, met een team, of met een directe
collega. Wat ik hier boven al heb aangegeven zoek ik momenteel het liefste werk wat
ik zittend kan doen. Vooral in de begin periode om te kunnen zien of ik het aan kan
zou het fijnste zijn dat er niet te veel druk op mij staat.”

Nieuwsgierig? Maak kennis via de volgende stappen:
1. Elk Gewoon Doen!-profiel heeft een eigen nummer, bijvoorbeeld #1234.
2. Mail naar info@wspachterhoek.nl, o.v.v. ‘Gewoon Doen!’
Geef aan om welk #profielnummer het gaat en hoe we jou
het best kunnen bereiken.
3. We reageren binnen 24 uur om het vervolg af te stemmen,
bijv. een kennismakingsgesprek. Ook lichten we de kandidaat in.
4. Bij een match staat het WerkgeversServicepunt Achterhoek
voor je klaar met informatie & advies over
(financiële) regelingen en ondersteuning. Denk hierbij aan:
Proefplaatsing, Voorzieningen (bijv. voor de werkplek of jobcoach) of
beschikbare subsidies en voordelen.

De kandidaten van de Gewoon Doen! – profielen worden zichtbaar gemaakt door UWV en alle gemeenten in de Achterhoek. Gewoon
Doen! is een initiatief van Arbeidsmarktregio Achterhoek en wordt uitgevoerd door de regionale Doe Agenda,
WerkgeversServicepunt Achterhoek en VNO-NCW Achterhoek. Voor meer informatie over de profielen kunt u als werkgever terecht
bij het WerkgeversServicepunt Achterhoek (WSPA - gewoon DOEN).

#2205 Kandidaat Gewoon DOEN!
ICT | Support Medewerker | Werkplekbeheer
Applicatiebeheer | BBL-plek gezocht! (4)
Leergierig | Klantvriendelijk | Analytisch

Regio

Kandidaat is woonachtig in gemeente Winterswijk en bereid om in een straal van 30 km van
Winterswijk te werken. Afhankelijk van het openbaar vervoer niet langer dan 1 uur per bus of
trein.

Op zoek naar..

“Ik wil graag in de ICT sector aan de slag aangezien hier mijn interesse ligt. Eventuele
functies waar ik interesse in heb zijn ICT support medewerker, ICT werkplek beheer,
Applicatiebeheer, maar niet gelimiteerd tot dit ik ben altijd bereid nieuwe functies te
ontdekken in de ICT. Ik ben opzoek naar afwisselend werk en een werkplek waar ik de kans
krijg meer te leren en te blijven groeien als persoon en medewerker, ik vergaar graag nieuwe
kennis.”
“Ik pak graag iets aan en ben niet bang om na een tijdje ook de leiding te nemen in taken. Ik
sta klaar om mijn collega’s te helpen mocht het nodig zijn en doe dit met plezier. Vorige
werkgevers hebben mij vaak geprezen als iemand die erg klantvriendelijk is en de tijd neemt
om naar klanten te luisteren en duidelijk te vertellen wat er gaande is en welke stappen er
zullen worden genomen. Graag denk ik ook mee over hoe dingen beter kunnen en ben ik niet
verlegen om mijn mening te laten horen.”
“In mijn vrije tijd lees ik graag, kijk ik graag naar Tv-shows, speel ik computer spellen, houd ik
mij bij met actualiteit en luister ik naar muziek. Op het moment beschik ik over vaardigheden
in Microsoft Office, Windows XP, 7, 8, en 10, Linux, Android en heb ik ervaring met TopDesk
en gelijkwaardige programma’s. Ook heb ik een goede beheersing van Engels in zowel
schrijven als spreken.”

Aan de slag!

“Op het moment ben ik op zoek naar een BBL werkplek zodat ik verder kan gaan met mijn
opleiding op MBO niveau 4. Mocht ik een werkplek vinden waar ik door kan groeien, dan is dit
ook zeker een optie. Ik ben in het bezit van een MBO niveau 2 medewerker ICT diploma. Ik wil
het liefst door leren tot niveau 4 ICT diploma via school of door middel van cursussen via een
bedrijf.”
“Alleen of in een team werken heeft voor mij geen voorkeuren ik kan zowel zelfstandig aan de
slag gaan of in nauwe samenwerking met de rest van mijn team. Ik kan redelijk snel
omschakelen van taken maar een adempauze zou ik op prijs stellen vooral tijdens hectische
situaties, ik wil namelijk geen fouten maken hierdoor. Het enige waar wel graag rekening mee
moet kunnen worden gehouden is dat ik kan zitten aangezien de hele dag staan en dan vooral
stil staan geen optie voor mij is. Een duidelijke hiërarchie wordt ook op prijs gesteld.”

Nieuwsgierig? Maak kennis via de volgende stappen:
1. Elk Gewoon Doen!-profiel heeft een eigen nummer, bijvoorbeeld #1234.
2. Mail naar info@wspachterhoek.nl, o.v.v. ‘Gewoon Doen!’
Geef aan om welk #profielnummer het gaat en hoe we jou
het best kunnen bereiken.
3. We reageren binnen 24 uur om het vervolg af te stemmen,
bijv. een kennismakingsgesprek. Ook lichten we de kandidaat in.
4. Bij een match staat het WerkgeversServicepunt Achterhoek
voor je klaar met informatie & advies over
(financiële) regelingen en ondersteuning. Denk hierbij aan:
Proefplaatsing, Voorzieningen (bijv. voor de werkplek of jobcoach) of
beschikbare subsidies en voordelen.
De kandidaten van de Gewoon Doen! – profielen worden zichtbaar gemaakt door UWV en alle gemeenten in de Achterhoek. Gewoon
Doen! is een initiatief van Arbeidsmarktregio Achterhoek en wordt uitgevoerd door de regionale Doe Agenda,
WerkgeversServicepunt Achterhoek en VNO-NCW Achterhoek. Voor meer informatie over de profielen kunt u als werkgever terecht
bij het WerkgeversServicepunt Achterhoek (WSPA - gewoon DOEN).

#2206 Kandidaat Gewoon DOEN!
ICT | Video Editor
Visuele Media | Visuele Communicatie
Story Telling | Focus | Analytisch

Regio
Kandidaat is woonachtig in gemeente Doetinchem en wil werken vanuit huis of op
makkelijk met openbaar vervoer bereikbare plekken met maximaal een uur reistijd.

Op zoek naar..
“Ik wil werken als video editor. Mijn passie ligt in visuele media en visuele
communicatie. Ik zie visuele media als toegankelijke communicatieve tools die grote
impact kunnen hebben. Ik wil verhalen vertellen, dat is mijn grootste prioriteit.”
“Ik ben een echte film en kunst liefhebber en ik heb daardoor veel kennis over
lighting, framing en perspectief. Daarnaast is mijn passie verhalen vertellen, wat mij
heel erg geïnteresseerd heeft gemaakt in narratieve structuur en hier ligt dan ook
mijn sterkste kant. Ik ben een analytisch persoon die altijd focust op hoe dingen nog
beter kunnen.”
Ik ben toegepast digitaal kunstenaar en ik heb ervaring met Photoshop en
verschillende andere software programma’s; ik ben leergierig en vergroot mijn
kennis autodidactisch. Ik ben bereid om cursussen te volgen om mijn video editing
vaardigheden te verdiepen. Ook ben ik goed met taal: ik heb Engels gestudeerd en ik
schrijf filmscripts. Ik werk het beste in een klein team en ik houd van brainstorm
sessies.”

Aan de slag!
Deze kandidaat is op zoek naar betaald werk voor 24 tot 32 uren in de week. Het is
fijn als de uren kunnen worden opgebouwd.
“Ik werk het liefst alleen of in een klein team, vanuit huis of een rustige
werkomgeving. Niet te veel tijdsdruk.”

Nieuwsgierig? Maak kennis via de volgende stappen:
1. Elk Gewoon Doen!-profiel heeft een eigen nummer, bijvoorbeeld #1234.
2. Mail naar info@wspachterhoek.nl, o.v.v. ‘Gewoon Doen!’
Geef aan om welk #profielnummer het gaat en hoe we jou
het best kunnen bereiken.
3. We reageren binnen 24 uur om het vervolg af te stemmen,
bijv. een kennismakingsgesprek. Ook lichten we de kandidaat in.
4. Bij een match staat het WerkgeversServicepunt Achterhoek
voor je klaar met informatie & advies over
(financiële) regelingen en ondersteuning. Denk hierbij aan:
Proefplaatsing, Voorzieningen (bijv. voor de werkplek of jobcoach) of
beschikbare subsidies en voordelen.

De kandidaten van de Gewoon Doen! – profielen worden zichtbaar gemaakt door UWV en alle gemeenten in de Achterhoek. Gewoon
Doen! is een initiatief van Arbeidsmarktregio Achterhoek en wordt uitgevoerd door de regionale Doe Agenda,
WerkgeversServicepunt Achterhoek en VNO-NCW Achterhoek. Voor meer informatie over de profielen kunt u als werkgever terecht
bij het WerkgeversServicepunt Achterhoek (WSPA - gewoon DOEN).

#2207 Kandidaat Gewoon DOEN!
Evenementen & Cultuur | Technische functie
Coördinatie | Uitvoeren | Onderhoud
Enthousiast | Oplossingsgericht | Communicatief Sterk

Regio
Kandidaat is woonachtig in Stokkum. “Ik wil graag werken in een straal van ± 25 km
rondom Doetinchem.”

Op zoek naar..
“Een baan waarbij het organiseren van technische werkzaamheden centraal staat bij
voorkeur in de evenementensector, verzorgen van geluid en licht bij presentaties,
vergaderingen, congressen. Onderhoud bij b.v. foodtrucks, geluids-en
lichtapparatuur en alle voorkomende werkzaamheden in die sector ook in de
buitendienst.”
“Als technisch instructeur/adviseur/monteur/klusjesman ligt mijn toegevoegde
waarde in mijn enthousiasme, organisatorische- én technische achtergrond,
oplossing gericht denken en doen. Mijn kracht is goede afspraken maken met
iedereen en die ook nakomen. Verder kenmerk ik mijzelf als communicatief sterk,
een goede luisteraar en adviseur die gewend is om zowel zelfstandig als in
teamverband te werken.”
“Ik heb werkervaring bij diverse werkgevers; organiseren en regelen diverse
technische werkzaamheden. Efficiënt werken, kwalitatief goed werk afleveren,
sociaal naar klant en collega’s, communicatief goed en flexibele werkinstelling. Ik
vind een goede werksfeer en sociale collega’s belangrijk. Om mijn kennis te
verbreden ben ik bereid om aanvullende opleidingen/cursussen te volgen.”

Aan de slag!
Deze kandidaat is op zoek naar betaald werk voor 24 tot 32 uren in de week.
“Ik werk het liefst met collega’s, maar af en toe alleen werken is geen probleem.
Ik hou van afwisselend werk in een bedrijf en op locatie het liefst goed
georganiseerd. Ik wil niet in ploegendienst werken maar in de evenementensector
met afwijkende werktijden in overleg is geen probleem.”

Nieuwsgierig? Maak kennis via de volgende stappen:
1. Elk Gewoon Doen!-profiel heeft een eigen nummer, bijvoorbeeld #1234.
2. Mail naar info@wspachterhoek.nl, o.v.v. ‘Gewoon Doen!’
Geef aan om welk #profielnummer het gaat en hoe we jou
het best kunnen bereiken.
3. We reageren binnen 24 uur om het vervolg af te stemmen,
bijv. een kennismakingsgesprek. Ook lichten we de kandidaat in.
4. Bij een match staat het WerkgeversServicepunt Achterhoek
voor je klaar met informatie & advies over
(financiële) regelingen en ondersteuning. Denk hierbij aan:
Proefplaatsing, Voorzieningen (bijv. voor de werkplek of jobcoach) of
beschikbare subsidies en voordelen.
De kandidaten van de Gewoon Doen! – profielen worden zichtbaar gemaakt door UWV en alle gemeenten in de Achterhoek. Gewoon
Doen! is een initiatief van Arbeidsmarktregio Achterhoek en wordt uitgevoerd door de regionale Doe Agenda,
WerkgeversServicepunt Achterhoek en VNO-NCW Achterhoek. Voor meer informatie over de profielen kunt u als werkgever terecht
bij het WerkgeversServicepunt Achterhoek (WSPA - gewoon DOEN).

#2208 Kandidaat Gewoon DOEN!
Bakkerij | Banketbakker
Op zoek naar meer uren (middag) óf een nieuwe kans!
Leergierig | Creatief | Werken in een team

Regio
Kandidaat is woonachtig in gemeente Montferland en wil werken in een straal van 10
km vanaf ’s-Heerenberg.

Op zoek naar..
“Ik wil graag vaardigheden ontwikkelen en leren in een baan. Op dit moment ben ik
banketbakker. Dat vind ik erg leuk, maar ik zou het liefst mijn werkzaamheden
kunnen afwisselen met staan en zitten. Ik sta open voor veel dingen: zolang ik maar
kan leren en waar ik creatief kan zijn.”
Wat maakt mij uniek?
 Leergierig en open voor nieuwe uitdagingen
 Uitstekend in staat om ideeën om te zetten naar daden.
 Leidinggevende kwaliteiten.
 Teamspeler die gelooft in de kracht van samenwerking
 Interculturele gevoeligheid door kennis van verschillende culturen
 Sociale instelling, maakt makkelijk contact met anderen
 Sterke communicatieve vaardigheden, met conflict oplossend vermogen.
 Sterk ontwikkelde computervaardigheden
“Ik wil dolgraag een kans zodat ik fulltime kan werken. Ik ben slim en creatief. Ik vind
het werken bij de bakkerij erg leuk, maar ik kan niet genoeg uren maken nu. Ik houd
van teamwerk, ik houd van een open werkomgeving, eerlijk zijn tegen elkaar. Ik kan
goed samenwerken, maar ik kan ook heel goed zelfstandig werken.”

Aan de slag!
Deze kandidaat is op zoek naar betaald werk. “Ik werk nu iedere ochtend als
banketbakker, behalve op woensdag. Ik zou graag in de middagen willen werken. Als
het niet anders is, sta ik ook open voor een fulltime baan ergens anders.’

Nieuwsgierig? Maak kennis via de volgende stappen:
1. Elk Gewoon Doen!-profiel heeft een eigen nummer, bijvoorbeeld #1234.
2. Mail naar info@wspachterhoek.nl, o.v.v. ‘Gewoon Doen!’
Geef aan om welk #profielnummer het gaat en hoe we jou
het best kunnen bereiken.
3. We reageren binnen 24 uur om het vervolg af te stemmen,
bijv. een kennismakingsgesprek. Ook lichten we de kandidaat in.
4. Bij een match staat het WerkgeversServicepunt Achterhoek
voor je klaar met informatie & advies over
(financiële) regelingen en ondersteuning. Denk hierbij aan:
Proefplaatsing, Voorzieningen (bijv. voor de werkplek of jobcoach) of
beschikbare subsidies en voordelen.

De kandidaten van de Gewoon Doen! – profielen worden zichtbaar gemaakt door UWV en alle gemeenten in de Achterhoek. Gewoon
Doen! is een initiatief van Arbeidsmarktregio Achterhoek en wordt uitgevoerd door de regionale Doe Agenda,
WerkgeversServicepunt Achterhoek en VNO-NCW Achterhoek. Voor meer informatie over de profielen kunt u als werkgever terecht
bij het WerkgeversServicepunt Achterhoek (WSPA - gewoon DOEN).
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