Correspondentieadres
Promen, Postbus 247, 2800 AE Gouda

Bezoekadres
Locatie Gouda
Zuider IJsseldijk 46, 2808 PB Gouda
Locatie Marconistraat
Marconistraat 4, 2809 PD Gouda
Locatie Capelle a/d IJssel
Mient 3-7, 2903 LC Capelle a/d IJssel

Promen staat voor Goed Werk!

Locatie Test en Diagnose
Marconistraat 2, 2809 PD Gouda

Informatie
voor werknemers

Telefoon: 088 - 9898000
Website: www.promen.nl
E-mail:
info@promen.nl

Een baan op maat!
Werken en leren met een
arbeidsbeperking

PR211

Wilt u graag aan het werk,
maar wordt dit door een handicap of
beperking belemmerd? Heeft u een
indicatie voor de (WSW) Wet Sociale
Werkvoorziening? Promen gaat dan
samen met u op zoek naar een baan
die bij u past.

Werken en leren tegelijk

Werken intern

Promen biedt werkplekken waarbij u de
mogelijkheid krijgt te leren en te werken.
Wij zullen daarbij zoveel mogelijk aansluiten bij uw
capaciteiten, werkervaring en opleidingsniveau.

Promen heeft interne leerwerkplekken op het
gebied van onder andere montage, houtbewerking,
metaalbewerking, verpakken, electromontage,
kunststofbewerking, magazijn, logistiek en
administratief werk.

Door het opdoen van werkervaring en scholing
vergroot u uw kansen op een baan (extern) in de
reguliere arbeidsmarkt.
De ontwikkeling van mensen staat bij ons centraal.
Werken én leren tegelijk dus.
Zodra u bij Promen in dienst komt, wordt er een
individueel ontwikkelplan opgesteld. In dit individueel
ontwikkelplan wordt vastgelegd welke onderdelen
verder getraind en/of ontwikkeld moeten worden.
Ons uiteindelijke doel is een baan voor u te vinden,
zodat u klaar bent om aan de slag te gaan bij een
werkgever.

Werken extern
Indien mogelijk zullen wij samen met u een baan
zoeken waarbij u individueel of met een groep kunt
gaan werken buiten Promen. Het kan hierbij gaan
om schoonmaakwerk, aanleg en onderhoud van
(bedrijfs) tuinen en openbaar groen of detachering.
Bij Individuele detachering zijn er mogelijkheden
om bijvoorbeeld te gaan werken als conciërge,
magazijnmedewerker, receptioniste,
(productie)medewerker of werken in een
supermarkt of ander bedrijf.
Groepsdetachering vindt plaats bij een groot aantal
bedrijven in Gouda, Capelle a/d IJssel en omgeving.

