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Productiemedewerker Recycling Woerden
Indicatie Groep | Vrijwilliger | Woerden | LBO | Techniek

Organisatie omschrijving
Stichting “De Terugwinning” biedt 
dagstructuur, carrière- en opleidingsoriëntatie, 
arbeidstoeleiding en werknemersvaardigheden.
We zijn er voor een divers en breed publiek. 
Van mensen die op zoek zijn naar sociale 
contacten, structuur en dagritme tot mensen 
die werkloos zijn en een helpende hand nodig 
hebben om weer aan de slag te komen.
Door gebruik te maken van ons aanbod bieden 
we mensen de kans om (weer) actief deel te 
nemen aan de samenleving.

Ons doel is terug winnen van Sociaal- en 
Maatschappelijk kapitaal. Want elk mens heeft 
unieke talenten en kan iets betekenen voor zijn 
omgeving en de maatschappij. Daarom werk je 
in een veilige omgeving, maar wel midden in de 
samenleving. In een goede teamsfeer helpen 
we je graag in je proces. Hierbij mag jij als 
individu een plaats hebben in ons team.

Ons project 
Een fiets hoort erbij om in Nederland als kind 
volwaardig mee te kunnen doen. Mobiliteit, de 
wereld in vrijheid ontdekken, is voor kinderen 
een voorwaarde voor persoonlijke groei en 
sociale ontwikkeling. Onafhankelijk van
de loopafstand van huis kan het kind 
(school)keuzes maken die passen bij zijn talent 
en interesse. Zonder fiets kan een kind niet 
meedoen aan sociale activiteiten, uitjes en 
schoolactiviteiten. ANWB vindt dat elk kind 
recht heeft op een fiets. Vanuit onze 
maatschappelijke betrokkenheid en dankzij 
onze grote achterban van 4 miljoen leden 
kunnen wij zorgen voor een fiets voor deze 
kwetsbare groep kinderen. ANWB verzamelt de 
fietsen. De Terugwinning ondersteunt met het 
herstellen van deze fietsen.

Functie
  Ben je een handige sleutelaar? 
  Ben je op zoek naar zingevend vrijwilligers
  werk of dagbesteding?
- Heb je een hands-on mentaliteit? 
- Ben je pro-actief? 
Solliciteer direct!

Als Productiemedewerker Recycling ben je 
vooral bezig met het demonteren van fietsen 
om hiervan onderdelen te “oogsten” en 
grondstoffen te scheiden. De onderdelen 
worden hergebruikt voor het ANWB 
Kinderfietsenplanwaarmee we kinderen in 
armoede aan een fiets helpen.

Ons aanbod
Je werkt mee aan een prachtige doelstelling; 
het demonteren van fietsen voor de hergebruik 
van onderdelen die we gebruiken bij het 
herstellen van fietsen voor kinderen in armoede 
in Nederland. Je werkt in een klein gezellig
team. Hierdoor krijg je veel verantwoordelijk-
heid en kun je zelfstandig werken.

Wie komt er in aanmerking ?
  Je hebt interesse in techniek
  Je bent handig met sleutelen


