Bij De Haardstee heten dagbesteding en werk samen Maatwerk.
Maatwerk heeft leer-werkplekken voor mensen met een achterstand
tot de arbeidsmarkt en voor mensen met een dagbestedingsindicatie.
Maatwerk houdt rekening met jouw mogelijkheden en ontwikkeling.
Daarom hebben we verschillende leer-werkplekken. Je kunt werken in
de horeca, de detailhandel en in de groenvoorziening. Of je doet mee
aan onze creatieve groepen.
Bij Maatwerk doe je op een prettige manier ervaring met werken op. Wil en kun je
verder? Dan krijg je ondersteuning van onze jobcoach. School en werk op de
reguliere arbeidsmarkt behoren dan tot jouw mogelijkheden.

vacature winkel de Pauwenveer







Ben jij graag met kleding bezig?
Wil je werken in een winkel?
Vind je het leuk om klanten te helpen?
Ben je een beetje creatief?
Houd je van schilderen en knutselen en zelf dingen maken?
Heb je een dagbestedingsindicatie?

Dan is de Pauwenveer op zoek naar jou!
In onze winkel de Pauwenveer verkopen wij tweedehands kinderkleding en
zelfgemaakte kunst en gebruiksartikelen. Bijvoorbeeld de vogelhuisjes en de
waxinelichtjeshouders die de Bos- en tuingroep maakt. En de vrolijke producten
van onze creatieve groepen. We verkopen ook haardhout, plantjes en groenten uit
onze eigen moestuin.
Dit biedt winkel de Pauwenveer:
 Je werkt in een kleinschalige en voorspelbare omgeving.
 Je doet positieve werkervaring op.
 Je krijgt professionele begeleiding. Samen met jou kijken we wat jij wilt leren.
 Je bereidt je voor op de reguliere arbeidsmarkt.
Wil je bij de Pauwenveer komen werken? Of wil je meer informatie? Neem dan
contact op met Anneloes Kerkvliet: AKerkvliet@dehaardstee.nl of 0613611439.
Wil je een keer bij de Pauwenveer komen kijken? Je bent van harte welkom! Je
vindt ons op het terrein van kinderboerderij Merenwijk, Parkzicht 100 in Leiden,
achter theehuis de Trotse Pauw. De Pauwenveer is elke woensdag van 12.00 tot
16.00 uur open. De eerste zaterdag van de maand en de tweede en vierde vrijdag
zijn we van 11.00 tot 16.00 uur open.

