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Werken kun je leren! 

Carrousel creëert kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Kansen om jezelf te 

ontwikkelen en mee te kunnen doen in de maatschappij. Werken is daarbij onmisbaar. Met 

passend werk haal je niet alleen het beste uit jezelf, maar draag je ook een steentje bij aan de 

samenleving.  

Onze missie: Zo snel mogelijk een passende werkplek vinden.  En zorgen voor de juiste 

begeleiding en ondersteuning op het werk. Carrousel zorgt ook voor werk(ervarings)plekken, 

zowel binnen- als buiten de muren van SWZ Zonhove.  

 

SWZ Zonhove is op zoek naar servicemedewerkers 
Wil jij werken en leren in een leuk team? Dan zoeken wij jou! 

 

Vacature 

Naam functie:  Allround medewerker Serviceteam 

Werklocatie:  Taken op het terrein van SWZ Zonhove 

Uren per week: 6-32 uur per week 

Soort werkplek:  stage of werkervaringsplek, onbetaald 

Voorziening nodig:  Ja, begeleidingsbudget vanuit JW, WMO, WLZ of participatiewet. 

 

Waar ga je werken? 

SWZ Zonhove is een groot terrein met woningen en gebouwen waar mensen met meervoudige 

beperkingen wonen en dagbesteden. Er werken veel mensen om te zorgen dat alles goed loopt. 

We starten centraal met het Serviceteam op, verdelen de taken en verspreiden ons dan op en 

om het terrein om te gaan werken. 

 

Wat doet een servicemedewerker? 

 

• Vergaderservice 

o Vergaderruimte op orde maken en na de vergadering opruimen 

o Koffie en thee brengen 

• Conferentieservice 

o Stoelen klaarzetten en opruimen 

o Koffie, thee verzorgen, achter de bar 

o Meehelpen met reserveringen in het systeem bijhouden 

o Lege flessen wegbrengen 

• Reproservice 

o In reproruimtes papier aanvullen en oud papier weggooien 

• Schoonmaakservice (licht poetswerk) 

o Schoonhouden van diverse ruimtes in D’n Tref 

o Controle van het sanitair 

o Ramen wassen 

• Keuken- en koffieservice 

o Op orde houden keuken hoofdgebouw 

o Op orde en aanvullen diverse koffieautomaten 

• Boodschappenservice 

o Boodschappen doen voor de dagbestedingsgroepen 
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• Externe taken buiten het SWZ-terrein 

o Werken voor bibliotheek Dommeldal 

o Werken voor gemeente Son en Breugel 

• Koerierwerk voor de dagbestedingsgroepen 

o Spullen wegbrengen en ophalen 

o Vervoer met de bakfiets 

 

Wat kun je leren? 

• Werknemersvaardigheden (op tijd komen, netjes werken, doorwerken, etc.) 

• Sociale vaardigheden (goed omgaan met collega’s, met bewoners, etc.) 

• Planning en organiseren  

• Licht administratief werk (werken met een reserveringssysteem) 

• Licht huishoudelijk werk  (inzicht krijgen in de taken) 

• Praktische vaardigheden (ramen schoonmaken, werken met apparatuur) 

 

We leveren maatwerk. Wat wil je leren en welke taken passen hierbij? Daar gaan we samen naar 

op zoek. Samen met jou maken we een werkplan, zodat we jouw voortgang goed in kaart 

kunnen brengen. 

 

Hoe ziet een werkdag eruit?  

Je start de dag samen met je collega’s en werkleider op, onder het genot van een kopje koffie of 

thee. Daarna bespreek je samen de werkzaamheden en de planning van die dag. De werkleider 

neemt dit met je door en helpt mee met het verdelen van de taken. De werkleider is de hele dag 

bereikbaar voor vragen en helpt je bij het leren van nieuwe taken. 

Een voorbeeld van een werkochtend:  

Voor een vergadering in de vergaderruimte maak je de ruimte netjes en zet je koffie en thee klaar voor 

de gasten. Je maakt de koffie en thee van tevoren. Met de organisator van de vergadering bepreek je, 

hoe het serviceteam bereikbaar is, als er nog vragen zijn. Nadat de vergaderingen gestart zijn, ruim je 

samen met je collega de koffieruimte op en controleer je de sanitaire ruimtes. 

Tijdens je koffie- en lunchpauze zie je je collega’s weer en kun je gezellig kletsen. Na de 

lunchpauze worden de werkzaamheden voor de middag verdeeld. Op het eind van je werkdag 

sluit je met een goed en voldaan gevoel af, omdat je weet dat de service vanuit het serviceteam 

goed is verlopen. 

 

Wat zijn je werktijden? 

Het serviceteam is op maandag, dinsdag en donderdag aan het werk. De hele dag wordt er hard 

gewerkt aan de taken. Samen met jou zal worden overlegd welke dagen je komt werken en wat 

je werktijden gaan worden. 

Lijkt het je leuk om in het serviceteam te werken, dan kun je contact opnemen 

met je stagebegeleider of arbeidstoeleider. Zij kunnen je aanmelden bij Carrousel. 

 

Contact Carrousel: 

Wendy Boogers     Maaike van Kempen 

T 088 799 8037     T 088 799 8112 

M wendy@carrouselwerkt.nl   M maaike@carrouselwerkt.nl  
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