Facilitair project
Met baankansen en doorgroeimogelijkheden

Iets voor jou? Zet nu de eerste stap!
Uitleg project
Asito en Tiem willen samen met jou stappen zetten naar werk! Schoonmaak is overal en
biedt daarom de mogelijkheid om te starten in de sector die jou aanspreekt. Het kan weer een
eerste stap zijn op de arbeidsmarkt of juist de baan zijn waarbij je de uren steeds verder kan
uitbreiden. Hieronder staat beschreven wat de stappen zijn in het project.
Intake
	De reden om te starten is voor iedereen anders en daarom kiezen
we voor een traject op maat. Dit bespreken we met elkaar in de intake. Zoals wat wil je leren en waar kunnen we rekening mee houden?

➟

Start bij Tiem
	Onder goede begeleiding van Asito ga je een aantal ochtenden per
week aan de slag bij Tiem. In de afgesproken periode kan je onderzoeken of het werk bij je past, hoe je ergonomisch kan werken, hoe
het is om weer werkritme te hebben én/of de kneepjes van het vak
eigen maken! Er wordt met jou gekeken wat jij nodig hebt in dit traject.

➟

Werken & Leren
	Ben jij een praktijkmens, dan past het leren en werken goed bij jou.
Naast het werken is er de mogelijkheid om het RAS-diploma te behalen. Tijdens de werkervaring krijg je training op locatie en doe je
een praktijkexamen. Diploma behaald? Dan vieren we dat met een
diploma-uitreiking! Voor veel facilitaire bedrijven is dit diploma een
pré/voorwaarde.

➟

Succesvol afgerond
	Omdat jij jezelf laat zien in deze periode en jezelf ontwikkelt kunnen
we je daarna succesvoller begeleiden met het vinden van een baan
die bij jou past. Dit kan zijn bij Asito, maar er zijn meer werkgevers
waar wij contact mee hebben.

➟

Wat levert het traject je op?
✔
Werkervaring
✔
Kans om het officieel erkend diploma Basis(vak)opleiding algemene schoonmaak te halen!
✔
Werken en leren combineren
✔
Netwerk, zowel collegiaal als zakelijk
✔
Een traject en begeleiding op maat
Interesse? Bespreek het met jouw contactpersoon, hij of zij kan jou aanmelden
voor een intake bij dit opleidingstraject.

