VACATURE
DAGBESTEDING
       LIFESTYLE

Zijn wij degene die jij zoekt?
geWOON! Lifestyle
In de winkel van geWOON! verkopen we
mooie en unieke lifestyleproducten.
Achterin de winkel hebben we een creatief atelier, waar we bezig zijn met het
maken van producten voor onze winkel.
Daarnaast worden er mooie producten
verkocht van diverse merken. We hebben
verschillende functies open staan.
Werkzaamheden Creatief Atelier
- Werken met keramiek en klei
- Tekenen en schilderen
- Het maken van lifestyleproducten
- Tekstopmaak
- Inpak werkzaamheden
Werkzaamheden Winkelmedewerker
- Je begroet klanten en kijkt wat ze
nodig hebben
- Je adviseert klanten over de keuze,
prijs of bestelling
- Je pakt producten netjes in voor
klanten
- Je prijst en sorteert producten en
presenteert ze in de winkel
- Je houdt de winkel schoon
- Je assisteert bij voorraadbeheer,
bestellen en ontvangen van leveringen

Werkzaamheden Cassière
- Je rekent producten af voor klanten
- Je beantwoord eventuele vragen van
klant
- Je verricht lichte schoonmaak
werkzaamheden
- Je helpt af en toe mee in de winkel
Wat verwachten wij van jou?
- Je vindt het leuk om creatief bezig te
zijn en producten voor de winkel te
maken die we kunnen verkopen
- Je vindt het leuk om mensen te helpen
- Je kunt, onder begeleiding, redelijk
zelfstandig werken
- Je bent enthousiast en gemotiveerd
- Je kunt 1 of meerdere dagen werken
Wij gaan altijd uit van je persoonlijke
kracht. Waar ben je goed in en wat wil je
graag doen? Dat is namelijk het
uitgangspunt: om trots te kunnen zijn
op wat jij doet en bereikt!
Op al onze locaties wordt je ondersteund door een werkbegeleider en heb
je een eigen zorgplan met leerdoelen.

geWOON! biedt werk en dagbesteding aan jong en
oud. Een beschermde plek voor mensen, om een
zinvolle invulling te geven aan zijn/haar dag, om
structuur te bieden en om de mogelijkheid te geven
en een bijdrage te leveren aan de maatschappij.
geWOON! is onderdeel van PGVZ.
Bekijk onze andere locaties op www.pgvz.nl
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VACATURE
DAGBESTEDING
 SERVICE TEAM

Zijn wij degene die jij zoekt?
geWOON! Service team
Het Service Team is een team met gemotiveerde mensen,
die gericht zijn op service en klussen. Wij beschikken over
een eigen houtwerkplaats en een eigen servicebus, waar
we erg trots op zijn!
Wat zijn de werkzaamheden?
De werkzaamheden die je kunt doen, zijn heel verschillend:
- Houtbewerking en schilderen (mooie producten
maken voor de winkel en de webshop)
- Kleine reparatiewerkzaamheden/klussen op locatie
- Het (om)pakken van vogelzaad
- Opdrachten voor derden uitvoeren in de werkplaats
(hout gerelateerd)
Wat verwachten we van jou?
- Je vindt het leuk om met hout bezig te zijn
- Je vindt het leuk om nieuwe dingen te leren
- Je vindt het leuk om met collega’s samen te werken
- Je vindt het leuk om inpakwerkzaamheden te doen
- Je houdt van mooie dingen maken
- Je vindt het leuk en/of een uitdaging om met
gereedschap te werken
- Je kunt 1 of meerdere dagen in de week werken
Wij gaan altijd uit van je persoonlijke kracht. Waar ben je
goed in en wat wil je graag doen? Dat is namelijk het
uitgangspunt: om trots te kunnen zijn op wat jij doet
en bereikt! Op al onze locaties wordt je ondersteund
door een werkbegeleider en heb je een eigen zorgplan
met leerdoelen.

geWOON! biedt werk en dagbesteding aan jong en
oud. Een beschermde plek voor mensen, om een
zinvolle invulling te geven aan zijn/haar dag, om
structuur te bieden en om de mogelijkheid te geven
en een bijdrage te leveren aan de maatschappij.
geWOON! is onderdeel van PGVZ.
Bekijk onze andere locaties op www.pgvz.nl
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VACATURE
DAGBESTEDING
       IN DE BUURT

Zijn wij degene die jij zoekt?
geWOON! in de buurt
In het wijkcentrum in de Flevowijk zit
geWOON! in de buurt. Hier volgen 30
deelnemers werk en dagbesteding.
Doordat we midden in de Flevowijk
zitten, ben je veel onder de mensen.
Wij hebben verschillende functies open
staan!

Werkzaamheden Eetgroep
- Je helpt mee met het bedenken van
een menu voor die avond
- Je doet samen de boodschappen
- Je gaat samen een verse maaltijd
bereiden
- Na afloop zorg je dat alles weer schoon
en opgeruimd is

Werkzaamheden Creatief Atelier
- Het maken van keramiek
- Het maken van andere
lifestyleproducten, zoals kussens
- Breien
- Haken
- Tekenen en schilderen

Wat verwachten wij van jou?
- Je vindt het leuk om creatief bezig te
zijn
- Je hebt respect voor iedereen en je laat
de ander in zijn waarde om wie hij is
- Je hebt om zin om lekker aan het werk
te gaan en je steentje bij te dragen in
een leuk team
- Je kunt 1 of meerdere dagen werken

Werkzaamheden in het Buurtcafé
- In ons buurtcafé ben je gastheer/gastvrouw voor onze bezoekers. Je geeft
onze gasten een warm welkom,
maakt een praatje met ze en speelt
eventueel een spelletje met hen
- Je zet en schenkt koffie en thee
- Je zorgt dat er lekkere dingetjes
gebakken worden
- Je houdt ons buurtcafé en de keuken
netjes, schoon en opgeruimd

Wij gaan altijd uit van je persoonlijke
kracht. Waar ben je goed in en wat wil je
graag doen? Dat is namelijk het
uitgangspunt: om trots te kunnen zijn
op wat jij doet en bereikt! Op al onze
locaties wordt je ondersteund door een
werkbegeleider en heb je een eigen
zorgplan met leerdoelen.

geWOON! biedt werk en dagbesteding aan jong en
oud. Een beschermde plek voor mensen, om een
zinvolle invulling te geven aan zijn/haar dag, om
structuur te bieden en om de mogelijkheid te geven
en een bijdrage te leveren aan de maatschappij.
geWOON! is onderdeel van PGVZ.
Bekijk onze andere locaties op www.pgvz.nl
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VACATURE
DAGBESTEDING
       WEBSHOP

geWOON! webshop
In de webshop worden alle mooie en unieke producten
verkocht die op onze andere locaties gemaakt worden.
Het assortiment wordt constant vernieuwd en uitgebreid. Benieuwd? Neem eens een kijkje:
                 
Wij hebben verschillende functies open staan.
geWOON! webshop biedt een beschermde plek om
werk en dagbesteding te volgen. Door de kleinschaligheid is er voldoende aandacht voor jouw ontwikkeling.
Waar ben je goed in? Wat wil je leren?
Werkzaamheden Backoffice specialist
- Als backoffice specialist zorg je dat nieuwe producten
in de kassa komen te staan
- Je houdt voorraden bij en maakt de voorraadlijst
up-to-date
- Je zorgt dat producten scanbaar worden voor de
winkel

Werkzaamheden Shop manager
- Als shop manager zorg je dat nieuwe producten
uit de winkel worden vertaald tot een advertentie
in de webshop
- Opzoeken en bewerken van productfoto’s, opstellen
van advertenties en het verbeteren van de
vindbaarheid van een product
Werkzaamheden Marktplaats marketeer
- Als marktplaats marketeer verkoop je producten die
niet in de winkel passen of uit het assortiment gaan
- Je maakt advertenties voor producten van de winkel,
werkplaats of onze keramiekafdeling

Werkzaamheden Blog redacteur
Wat verwachten we van jou?
- Als blog redacteur schrijf je artikelen voor de blog van - Je vindt het leuk om met de computer bezig te zijn
onze webshop
- Je kunt 1 of meerdere dagen werken
- Het houden van interviews, nieuwe producten en
ontwikkelingen vertalen tot een geschreven blog
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geWOON! biedt werk en dagbesteding aan
jong en oud. Een beschermde plek voor
mensen, om een zinvolle invulling te geven
aan zijn/haar dag, om structuur te bieden
en om de mogelijkheid te geven en een
bijdrage te leveren aan de maatschappij.
geWOON! is onderdeel van PGVZ.
Bekijk onze andere locaties op
www.pgvz.nl

VACATURE
DAGBESTEDING
       GENEMUIDEN

Zijn wij degene die jij zoekt?
geWOON! Genemuiden
Bij geWOON! Genemuiden ondersteunen wij het personeel in de Meente op
verschillende afdelingen. De Meente is
een woon-, zorg- en dienstencomplex,
maar ook een ontmoetingsplek voor
ouderen. Bij geWOON! Genemuiden
kijken we naar jouw wensen en mogelijkheden. We werken eraan dat je zo
zelfstandig mogelijk je taken kunt
uitvoeren, ieder op zijn eigen niveau.
Werkzaamheden De Meente
Je kunt binnen de Meente heel veel
verschillende werkzaamheden doen,
zoals:
- Helpen in de keuken met de afwas of
met aardappels schillen
- In het restaurant voor de bewoners
van de Meente helpen met tafels
dekken en maaltijden bedienen
- Op het koffieplein helpen met het
schenken van koffie en het bakken
van wat lekkers
- In de kleine Albert Heijn die in de
Meente zit, helpen met vakken vullen
en kassa draaien
- Buiten werken in de tuin, op het terras
en/of andere (groen)voorzieningen
- Afval wegbrengen

- Diverse schoonmaakwerkzaamheden,
zoals het kapperskarretje schoonmaken,
de keuken schoonmaken, fietsen
poetsen, stofzuigen en de was
opvouwen
- De post wegbrengen
- Bewoners van de Meente ophalen en
naar het restaurant brengen
- Daarnaast is er ruimte om creatief bezig
te zijn
- We doen opdrachten voor bedrijven,
zoals mapjes vouwen, pakketjes samen
stellen en foldermateriaal vouwen.
Wat verwachten wij van jou?
- Je vindt het werken in een woon-, zorgen dienstencentrum leuk
- Je vindt afwisseling in je taken leuk
- Je kunt 1 of meerdere dagen werken
Wij gaan altijd uit van je persoonlijke
kracht. Waar ben je goed in en wat wil je
graag doen? Dat is namelijk het
uitgangspunt: om trots te kunnen zijn
op wat jij doet en bereikt! Op al onze
locaties wordt je ondersteund door een
werkbegeleider en heb je een eigen
zorgplan met leerdoelen.

geWOON! biedt werk en dagbesteding aan jong en
oud. Een beschermde plek voor mensen, om een
zinvolle invulling te geven aan zijn/haar dag, om
structuur te bieden en om de mogelijkheid te geven
en een bijdrage te leveren aan de maatschappij.
geWOON! is onderdeel van PGVZ.
Bekijk onze andere locaties op www.pgvz.nl
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