Zone3 is op zoek naar jou!!
Misschien ken je Zone3 al wel. Zone3 werkt namelijk aan het schoon, heel en veilig
houden van jouw buurt. En wij werken niet alleen in jouw buurt, maar in alle buurten
in Amsterdam. We onderhouden gebouwen in opdracht van de gemeente
Amsterdam en woningcorporaties.
Lijkt het je leuk om ons daarbij te helpen, let dan op!! Wij zoeken namelijk naar:
Leerlingen Servicemedewerker Gebouwen (BBL traject met salaris)
Wat hebben we jou te bieden?
Zone3 biedt jou een betaalde baan en een opleiding tegelijk! Wij investeren in jouw
toekomst en maken van jou een vakman (of vakvrouw natuurlijk)!! Misschien heb je
al gehoord dat er een groot tekort is aan vakmensen, dat betekent voor jou, dat je
straks heel goed een baan kunt vinden als je deze opleiding hebt afgerond.
Hoe ziet jouw week eruit?
Meer betaald werken dan naar school! Want 4 dagen in de week voer je, onder
begeleiding van een vakman/leermeester van Zone3 allerlei klussen uit in en rond
gebouwen. Daarnaast ga je 1 dag per week naar het ROC van Amsterdam, waar je
de opleiding servicemedewerker gebouwen (niveau 2) volgt.
Wat zijn de taken:
 Het uitvoeren van werkzaamheden als schilderen, timmeren, sloten
vervangen, stucen, loodgieten en elektra
 Alle andere voorkomende werkzaamheden binnen de afdeling Onderhoud
Wat vragen wij van jou?
 VMBO diploma ( praktijk of theorie ) of een overgangsbewijs van havo 3 naar
havo 4
 Wiskunde en/of nask1 in je vakkenpakket
 Gemotiveerd zijn voor dit werk en de opleiding
 2 rechterhanden
 Beheersing van de Nederlandse taal
 Een goede lichamelijke conditie
Dan tot slot…. Wat kost jou dat?
Helemaal niets!!
De kosten voor deze opleiding worden volledig vergoed door Zone3 en je ontvangt
salaris voor de dagen dat je werkt.
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Ben je geïnteresseerd?
Dat kan bijna niet anders…!!
Voor meer informatie over de functie kun je bellen met Gaby van Wegen op tel.nr:
06-22660820 Zij is Coördinator Opleiding & Ontwikkeling bij Zone3.
Je kunt uiteraard ook gelijk je CV met motivatie mailen op mailadres
g.vanwegen@zone3.nl
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