Zoekt

DEELNEMERS M/V
(2 tot 6 dagdelen)
Strandjutter
Productiemedewerker Atelier
Productiemedewerker Werkplaats
Assistent Huismeester

Bij Juttersgeluk werken mensen aan een duurzame toekomst voor zichzelf en voor anderen.
We gaan bijna dagelijks het strand op om plastic en ander achtergelaten materiaal te rapen.
In het atelier en op de werkplaats in Overveen maken we hiervan mooie producten die we
op diverse plekken verkopen. Wij zoeken een:
Strandjutter (6 tot 24 uur)
Actieve jutters met liefde voor de natuur
De Functie
Als jutter zet je je in voor het milieu. Samen werken we aan een plastic vrij strand en
verzamelen grondstoffen voor het vervaardigen van producten. Je draagt hiermee bij aan de
oplossing voor een groot ecologisch probleem; de plasticsoep in de zee. Strandjutten is een
laagdrempelige manier om maatschappelijk actief te zijn. Het is niet alleen zinvol voor ons
milieu, het geeft mensen meer zelfvertrouwen en eigenwaarde. Naast het jutten, werk je ook
bij het atelier om het gejutte materiaal te sorteren, te spoelen en te wassen. Tevens bestaat
de mogelijkheid om, in overleg, naast je functie als jutter mee te helpen in het atelier of de
werkplaats, bij het vervaardigen van de collectie.
Wie ben jij?
Je houdt van de natuur en bent graag buiten en actief. Je voelt je thuis op het strand en
vindt het leuk je handen uit de mouwen te steken.
Wij bieden
We bieden trajecten voor arbeidsactivering, re-integratie via tweede spoor en hebben plek
voor arbeidsmatige dagbesteding.
Werktijden: Twee tot zes dagdelen per week van 3 uur. Op de dinsdag, donderdag en/of
vrijdag is Juttersgeluk geopend van 9.00 tot 15.00. In overleg ben je ook werkzaam in of
rondom het atelier en/of de werkplaats.
Werkplek: Juttersgeluk is gevestigd aan de Tetterodeweg (begin van de Zeeweg naar
Zandvoort) in Overveen.
Begeleiding: Alvorens je start bij Stichting Juttersgeluk zullen we samen met jou een
begeleidingsplan opstellen. We kijken naar je ervaring en talent, maar ook naar je behoeftes
en werkdoelen.
Naast de professionele begeleiding van onze activiteitenbegeleiding, hebben we tal aan
vrijwilligers die wij, waar passend en nodig, 1 op 1 koppelen aan deelnemers.
Vervoer: Juttersgeluk heeft een ontzettend mooie blauwe juttersbus. Wanneer het voor jou
moeilijk is om zelfstandig naar en van het atelier of strand te komen, kunnen wij je in overleg
ophalen.
Interesse?
Kom een keer langs in ons atelier! Voor een kennismakingsgesprek, meeloop dag of meer
informatie kun je contact opnemen met Mireille Oosterhof (Coördinatie zorg) 0626522039 of
Lonneke Wejden (Activiteitenbegeleider) 0619227036.

Bij Juttersgeluk werken mensen aan een duurzame toekomst voor zichzelf en voor anderen.
We gaan bijna dagelijks het strand op om plastic en ander achtergelaten materiaal te rapen.
In het atelier en op de werkplaats in Overveen maken we hiervan mooie producten die we
op diverse plekken verkopen. Wij zoeken een:
Productiemedewerker Atelier (6 tot 24 uur)
Creatieve deelnemers met interesse in handarbeid
De Functie.
Als productiemedewerker van het atelier help je mee bij het produceren van de producten
van Juttersgeluk. Hier wordt alles gemaakt van gejut materiaal zoals plastic en touw. De
producten die we maken worden op diverse plekken verkocht. Zo draag je bij aan de
bewustwording rondom de plastic soep.
Taken
● Vervaardigen van de collectie van Juttersgeluk, alleen gebruik makend van gejut
materiaal
● Werken volgens instructie om kwaliteit en eenheid van de producten te waarborgen
● Sorteren en schoonmaken van gejut materiaal
In overleg ga je ook mee Jutten op het strand. Tevens bestaat de mogelijkheid om naast je
functie als productiemedewerker atelier, mee te werken in of rondom de werkplaats. Hier
maken we producten op een meer technische manier.
Wie ben jij?
Je houdt ervan om dingen te maken en bezig te zijn met je handen. Je vindt handarbeid leuk
en kan werken in een klein team.
Wij bieden
We bieden trajecten voor arbeidsactivering, re-integratie via tweede spoor en hebben plek
voor arbeidsmatige dagbesteding.
Werktijden: Twee tot zes dagdelen per week van 3 uur. Op de dinsdag, donderdag en/of
vrijdag is Juttersgeluk geopend van 9.00 tot 15.00. In overleg ben je ook werkzaam in of
rondom het atelier en/of de werkplaats.
Werkplek: Juttersgeluk is gevestigd aan de Tetterodeweg (begin van de Zeeweg naar
Zandvoort) in Overveen.
Begeleiding: Alvorens je start bij Stichting Juttersgeluk zullen we samen met jou een
begeleidingsplan opstellen. We kijken naar je ervaring en talent, maar ook naar je behoeftes
en werkdoelen.
Naast de professionele begeleiding van onze activiteitenbegeleiding, hebben we tal aan
vrijwilligers die wij, waar passend en nodig, 1 op 1 koppelen aan deelnemers.
Vervoer: Juttersgeluk heeft een ontzettend mooie blauwe juttersbus. Wanneer het voor jou
moeilijk is om zelfstandig naar en van het atelier of strand te komen, kunnen wij je in overleg
ophalen.
Interesse?

Kom een keer langs in ons atelier! Voor een kennismakingsgesprek, meeloop dag of meer
informatie kun je contact opnemen met Mireille Oosterhof (Coördinatie zorg) 0626522039 of
Lonneke Wejden (Activiteitenbegeleider) 0619227036

Bij Juttersgeluk werken mensen aan een duurzame toekomst voor zichzelf en voor anderen.
We gaan bijna dagelijks het strand op om plastic en ander achtergelaten materiaal te rapen.
In het atelier en op de werkplaats in Overveen maken we hiervan mooie producten die we
op diverse plekken verkopen. Wij zoeken een:
Productiemedewerker Werkplaats (6 tot 24 uur)
Handige deelnemers met interesse in klus- en handwerk
De Functie
Als productiemedewerker van de werkplaats verricht je veel routinematig en repeterend
werk. Je bent in een omgeving met machines en leert eventueel om hier onder begeleiding
gebruik van te maken. We werken alleen met gejut materiaal zoals plastic en touw en altijd
met de juiste bescherming. De producten die we maken worden verkocht, zo draag je bij aan
de bewustwording van het probleem rondom de plastic soep.
Taken:
● Assisteren bij het vervaardigen van de collectie van Juttersgeluk
● Routinematige, repeterende en/of machinale werkzaamheden verrichten
● Werken volgens de instructies om kwaliteit en eenheid te waarborgen
● Sorteren en schoonmaken van gejut materiaal
In overleg ga je ook mee Jutten op het strand. Tevens bestaat de mogelijkheid om naast je
functie mee te werken in of rondom het atelier, waar we producten vervaardigen middels
handwerk.
Wie ben jij?
Je bent stoer en handig en vindt het niet vervelend in een ruimte te zijn met herrie. Je vindt
het leuk om producten machinematig te maken en kunt werken in een klein team.
Wij bieden
We bieden trajecten voor arbeidsactivering, re-integratie via tweede spoor en hebben plek
voor arbeidsmatige dagbesteding.
Werktijden: Twee tot zes dagdelen per week van 3 uur. Op de dinsdag, donderdag en/of
vrijdag is Juttersgeluk geopend van 9.00 tot 15.00. In overleg ben je ook werkzaam in of
rondom het atelier en/of de werkplaats.
Werkplek: Juttersgeluk is gevestigd aan de Tetterodeweg (begin van de Zeeweg naar
Zandvoort) in Overveen.
Begeleiding: Alvorens je start bij Stichting Juttersgeluk zullen we samen met jou een
begeleidingsplan opstellen. We kijken naar je ervaring en talent, maar ook naar je behoeftes
en werkdoelen.
Naast de professionele begeleiding van onze activiteitenbegeleiding, hebben we tal aan
vrijwilligers die wij, waar passend en nodig, 1 op 1 koppelen aan deelnemers.
Vervoer: Juttersgeluk heeft een ontzettend mooie blauwe juttersbus. Wanneer het voor jou
moeilijk is om zelfstandig naar en van het atelier of strand te komen, kunnen wij je in overleg
ophalen.
Interesse?

Kom een keer langs in ons atelier! Voor een kennismakingsgesprek, meeloop dag of meer
informatie kun je contact opnemen met Mireille Oosterhof (Coördinatie zorg) 0626522039 of
Lonneke Wejden (Activiteitenbegeleider) 0619227036.

Bij Juttersgeluk werken mensen aan een duurzame toekomst voor zichzelf en voor anderen.
We gaan bijna dagelijks het strand op om plastic en ander achtergelaten materiaal te rapen.
In het atelier en op de werkplaats in Overveen maken we hiervan mooie producten die we
op diverse plekken verkopen. Wij zijn op zoek naar:
Assistent Huismeester (6 tot 24 uur)
Handige deelnemer met interesse in klus- en tuinwerk
De Functie
Als assistent huismeester ben je werkzaam in het rondom het atelier en de werkplaats.
Samen met de huismeester voer je verschillende taken uit. Geen dag is het zelfde.
Taken:
● Houdt het atelier en de omgeving van atelier op orde
● Verricht huishoudelijke schoonmaakwerkzaamheden
● Onderhoudt de werkmaterialen
● Voert reparaties uit
● Verricht klusopdrachten t.b.v. de collectie producten die we maken
● Verricht schoonmaak en klein onderhoud bus
● Onderhoud de werkplaats
In overleg ga je ook mee Jutten op het strand. Tevens bestaat de mogelijkheid om naast je
functie als assistent huismeester, mee te werken in het atelier of de werkplaats, waar we de
producten vervaardigen.
Wie ben jij?
Je bent handig en vindt het fijn om buiten te werken. Je bent flexibel en kunt meegaan in
hetgeen op die dag verricht moet worden.
Wij bieden
We bieden trajecten voor arbeidsactivering, re-integratie via tweede spoor en hebben plek
voor arbeidsmatige dagbesteding.
Werktijden: Twee tot zes dagdelen per week van 3 uur. Op de dinsdag, donderdag en/of
vrijdag is Juttersgeluk geopend van 9.00 tot 15.00. In overleg ben je ook werkzaam in of
rondom het atelier en/of de werkplaats.
Werkplek: Juttersgeluk is gevestigd aan de Tetterodeweg (begin van de Zeeweg naar
Zandvoort) in Overveen.
Begeleiding: Alvorens je start bij Stichting Juttersgeluk zullen we samen met jou een
begeleidingsplan opstellen. We kijken naar je ervaring en talent, maar ook naar je behoeftes
en werkdoelen.
Naast de professionele begeleiding van onze activiteitenbegeleiding, hebben we tal aan
vrijwilligers die wij, waar passend en nodig, 1 op 1 koppelen aan deelnemers.
Vervoer: Juttersgeluk heeft een ontzettend mooie blauwe juttersbus. Wanneer het voor jou
moeilijk is om zelfstandig naar en van het atelier of strand te komen, kunnen wij je in overleg
thuis ophalen.
Interesse?

Kom een keer langs in ons atelier! Voor een kennismakingsgesprek, meeloop dag of meer
informatie kun je contact opnemen met Mireille Oosterhof (Coördinatie zorg) 0626522039 of
Lonneke Wejden (Activiteitenbegeleider) 0619227036.

