Deelnemersprofiel leer- en werktraject
’De Eettafel’
Als jij een licht verstandelijke beperking hebt dan kun je heel goed werken. Wij bieden een speciaal
leerwerktraject voor jongeren vanaf 17 jaar. Je krijgt op een heel praktische manier les. Zo leer je
steeds meer en leer je werken in de horeca of facilitaire dienstverlening.
Je werkt in een leuk team met een begeleider. Je leert wat het is om in een team te werken, hoe je om
gaat met je collega’s en je baas. Ook is het belangrijk dat je op tijd komt. Dat heet sociale vaardig
heden en werknemersvaardigheden. Ook leren wij jou alles dat jij moet weten en kennen over de
leerlijn die jij kiest. Dit kan in ons leslokaal, maar ook in onze praktijkruimte.
Je krijgt niet alleen les uit boeken, ook moet je veel oefenen in de praktijk. Het schoonmaken en koken
oefenen wij op onze locatie aan de Kasteel Hoensbroeklaan 380 te Hoensbroek.

1. Algemeen

3. Respect

• Toont zich bereid om in opdracht werkzaamheden uit
te voeren die behoren bij de functie
• Is gemotiveerd om deel te nemen
• IQ vanaf 55/60
• Leeftijd vanaf 17 jaar
• Word betrokken bij promotionele activiteiten
(banenmarkten e.d.)
• Is bereid om contract, huisregels te ondertekenen en
zich hieraan te houden

• Toont respect voor de anderen
• Staat open voor anderen en laat anderen in hun waarde
• Hanteert de gebruikelijke omgangsvormen naar gasten

2. Communicatie
•
•
•
•

Communicatief redelijk vaardig
Eenvoudig in schrijftaal
Moet klanten aan kunnen spreken en verwelkomen
Hanteert de gebruikelijke beleefdheidsvormen

4. Samenwerken
•
•
•
•

Kan en wil samenwerken met andere medewerkers
Kan en wil samenwerken met de begeleiding
Accepteert opdrachten van de begeleiding
Komt gemaakte afspraken na

5. Flexibiliteit
• Is bereid taken te doen die niet direct tot het normale
takenpakket behoren
• Staat open voor ideeën, suggesties en feedback van
anderen
• Beschikt over voldoende inlevingsvermogen naar anderen
• Toont zich bereid om verschillende diensten te werken,
wanneer daar om gevraagd wordt

6. Training

9. Lichamelijke gesteldheid

• Hij/zij volgt de leermomenten die door de begeleiding
van leer- en werktraject gegeven worden.
Leermomenten staan aangegeven op het rooster.
In het loopbaanplan worden de individuele doelen van
de medewerker meegenomen in samenspraak met
betrokkenen
• Hij/zij leert door Begeleid Ontdekkend Leren technische
vaardigheden die nodig zijn voor de productie in de
praktijk
• Hij/zij kan, in overleg met begeleiding, extern een
cursus of training volgen (trainingen van MEE e.d.)

• Fysiek in redelijke conditie i.v.m. lopend en staand en
soms plaatsgebonden werk
• Bepaalde lichamelijke beperkingen kunnen een
belemmering zijn voor het werken
• Motorisch goed ontwikkeld, i.v.m. de omgang met
gereedschap en apparatuur

7. Hygiëne
• Voldoende inzicht in uiterlijke verzorging
• Voldoende inzicht in verzorgd/netjes werken

8. Veiligheid
• Weet dat het gebruik van gereedschap en andere
apparaten gevaar kan opleveren
• Gaat met gepaste voorzichtigheid om met gereedschap
en het bedienen van diverse apparatuur
• Houdt rekening met de veiligheid van collega’s en
anderen op de werkvloer

10. Locatie specifiek
• De deelnemer is in staat om met behulp van indirecte
begeleiding op de locatie werkzaam te zijn. Daarnaast
wordt de deelnemer gedurende het traject gecoacht
om uiteindelijk gedeeltelijk zelfstandig werkzaamheden
uit te voeren
• De deelnemer vertoont geen wegloopgedrag
• De deelnemer is in staat om te gaan met de prikkels die
passend zijn bij de aard van de locatie
• Het aanschaffen van lesmateriaal en werkkleding is
verplicht bij aanvang van deelname aan het traject
• Notie nemen van en akkoord gaan met de locatie
specifieke huisregels is van groot belang

Het doel van de opleiding is het behalen van een certificaat of een SVA1- of SVA 2- diploma. Dit diploma is branche
erkend. Als je het leerwerktraject hebt afgerond is het makkelijker om een vrijwilligersplek of betaalde baan te vinden.
Wij ondersteunen jou hierbij.

Ben je enthousiast geworden en wil je meer informatie?

1605WB_002

Neem gerust contact met ons op. Dat kan per e-mail:
lwtzuidlimburg@philadelphia.nl of telefonisch (045) 523 35 63.

www.philadelphia.nl

Het beste uit jezelf

