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Stoer
werk!
Ben je medisch goedgekeurd en
heb je je certificaten gehaald,
dan hebben wij een baan voor je!

Iedereen zet zich in
werkpleineemsdelta.nl

Voorlichtingsbijeenkomst op 17 januari 2017

Heb jij ervaring als industrieel
reiniger? Heb je geen ervaring,
maar spreekt het werk je aan en
wil je graag een opleiding volgen?
Dan is Werkplein Eemsdelta op
zoek naar jou!
Voor wie?
Om te werken als industrieel reiniger
moet je lichamelijk fit zijn. Want je werkt
op industriële locaties in kleine ruimtes
en op grote hoogte. Je bent ook alert als
het gaat om de veiligheid van jezelf en je
werkomgeving. Belangrijke is ook dat je
in bezit bent van een rijbewijs B en eigen
vervoer. Heb je ook nog andere rijbewijzen?
Die komen misschien van pas. Woon je in
of dichtbij Delfzijl dan is een rijbewijs
minder van belang.

Aan de slag
Voordat je aan de slag kunt, wordt je
medisch gekeurd en na goedkeuring
opgeleid voor officieel erkende certificaten.
Denk aan opleidingen als VCA, SIR
Hogedruk, SIR Ademlucht en Mangatwacht
SSVV. Werken als industrieel reiniger is
seizoensgebonden. In de lente, zomer
en herfst is er veel werk te doen. Ben
je medisch goedgekeurd en heb je je
certificaten gehaald, dan hebben wij een
baan voor je!
Interesse? Meld je nu aan!
Meld je nu aan voor de voorlichtingsbijeenkomst op 17 januari 2017 en mail
gelijk je CV (als Word-bestand) naar Michel
Dammer: m.dammer@isdnoordoost.nl
Rond 10 januari ontvang je een uitnodiging.

Iedereen zet zich in
Werkplein
Fivelingo
jwnov16

SW-bedrijf Fivelingo en ISD Noordoost
(Werkplein Eemsdelta) gaan in de loop van
2016 samen verder als Werkplein Fivelingo.

werkpleineemsdelta.nl
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