Leermeester schilderen gezocht (m/v)
Rotterdam – Den Haag
“Ik help gemotiveerde jongeren die écht graag schilder willen worden. Ik leer hen over goede
werktechnieken, arbeidshouding, verschillende materialen en afwerkingen, ondergronden, gebreken
en oplossingen. Maar wat ik het allerleukst vind is om jongeren die met hun handen willen werken te
helpen succesvol te worden. Zodat ze de waardering krijgen die ze verdienen. En dat ze de
gelegenheid hebben om een vaste baan te krijgen en een mooie toekomst op te bouwen “.
Herken jij jezelf in dit verhaal? Sta je te popelen om jouw kennis en ervaring over te brengen aan de
huidige generatie jongeren? Ben jij jong van geest en kan jij goed met jongeren omgaan? Dan is
Vakbroeders op zoek naar jou!
Jouw Uitdaging
Als leermeester van Vakbroeders help jij jongeren de vakman of vakvrouw van de toekomst te
worden. Jouw enthousiasme, geduld en klantgerichtheid zorgen ervoor dat jongeren hun diploma
halen en partners van Vakbroeders tevreden zijn over het resultaat.
Jouw profiel
- Je hebt ervaring in het begeleiden of aansturen van leerlingen of collega’s
- Je bent in het bezit van geldig VCA (VOL) certificaat
- Je hebt een rijbewijs
- Je denkt in oplossingen, bent resultaatgericht
- Je weet zelf hoe het is om jong te zijn
- Je hebt geduld en inlevingsvermogen
- Je wordt enthousiast door het ontwikkelen en helpen van mensen
Wat wij bieden
- Vakbroeders groeit en de branche is op zoek naar jongeren, jij kan meegroeien!
- Ontwikkelingen is bij ons belangrijk, voor onze leerlingen en voor onze leermeesters
- Passende opleidingen (vakinhoudelijk en sociaal)
- Salaris volgens de CAO
Bedrijfsprofiel
Vakbroeders (www.vakbroeders.nl) is een sociale onderneming, gevestigd in Rotterdam, die stageen leerwerktrajecten creëert voor jongeren in de schildersbranche in hun eigen wijk, om hen als
vakkracht op te leiden en duurzaam aan het werk te houden. Vakbroeders maakt de verbinding tussen
opdrachtgevers (woningcorporaties, gemeentes), onderhoudsbedrijven, onderwijsinstellingen, de
overheid en bovenal de jongeren!
Klinkt Vakbroeders als iets voor jou?
Reageer dan snel. Stuur jou cv en motivatie op naar info@vakbroeders.nl

