Sherpa
VoorWerk
Een actieve eerste stap
naar werkervaring

Doen waar je goed in bent
Ieder mens heeft talenten. Voor de één zijn deze duidelijker dan voor de ander.
De jobcoaches van Sherpa VoorWerk helpen jou te ontdekken waar je talenten
liggen. Samen met jou onderzoeken zij wat je wilt leren of wat voor werk je het
liefste wilt doen. We gaan uit van wat jij kunt en wilt. Op die manier kunnen we
een baan vinden die bij jou past. Onze jobcoaches blijven je ook ondersteunen als
je een baan hebt. Individueel maatwerk is waar wij voor staan.

Sherpa VoorWerk
Re-integratie en
jobcoaching
T 035 – 655 33 10
site:
sherpavoorwerk.nl

Persoonlijke begeleiding op maat

Ben je nog niet klaar voor de arbeidsmarkt maar wil je wel ontdekken wat je
kunt en wilt? Dan bereiden we je graag voor op een leuke en passende baan. Dit
kan zijn vrijwilligerswerk, stage of een werkervaringsplek. We werken onder
andere aan je arbeidsritme, grenzen en weerbaarheid en intussen doe je werkervaring op. We ondersteunen je bij het uitvoeren van taken of gesprekken zodat
je inzicht krijgt in jouw mogelijkheden.

Werkervaring opgedaan, en dan?

Het is belangrijk dat jij en je nieuwe werkgever goed met
elkaar omgaan. Je krijgt nieuwe verantwoordelijkheden en
dat kan even wennen zijn. Onze jobcoaches helpen jou om
hier goed mee om te gaan. Denk bijvoorbeeld aan hulp
bij het uitvoeren van je werk of steun bij gesprekken met
je werkgever. We helpen je met het vinden van een
betaalde of onbetaalde baan.

De kracht van Sherpa VoorWerk

Spreekt Sherpa VoorWerk jou aan?
Kom je in aanmerking voor begeleiding? Maak dan een afspraak met één van
onze jobcoaches via 035 – 655 33 10 of mail naar sherpavoorwerk@sherpa.org
Sherpa VoorWerk heeft het keurmerk Blik op Werk en scoort al jaren goed als
het gaat om klanttevredenheid.
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• Jij staat centraal en mag zeggen wat voor jou belangrijk is
• Je wordt op maat begeleid bij iedere stap naar werk
• Ondersteuning bij het vinden van een baan én tijdens je baan
• Ons talent is het herkennen van jouw talent
• Goed opgeleid personeel met veel ervaring en een groot netwerk
• Samenwerkingsverband met regionale zorgaanbieder Sherpa

