Leer- en werkplaats It Bûterhûs
It Bûterhûs in Balk is per 1 mei 2018 een officiële leer- en werkplaats van Maeykehiem, voor mensen
met een verstandelijke beperking. In It Bûterhûs zijn er diverse interessante en leerzame
werkzaamheden die gedaan moeten worden. It Bûterhûs heeft drie appartementen waar toeristen
kunnen verblijven. Daarnaast is er een VVV-agentschap, een verkooppunt van lokale en fair tradeproducten en een koffie- en theeschenkerij waar onder meer kan worden genoten van koffie, thee,
zelfgebakken taart of een lekker broodje.

Wij zijn op zoek naar

meerdere enthousiaste en
gezellige medewerkers
tijden in overleg
Wat ga je doen?
Binnen It Bûterhûs is er van alles te doen. Samen met jou gaan we bekijken welke werkzaamheden
het beste bij jou passen. Misschien vind je het leuk om de appartementen schoon te maken voor de
nieuwe gasten arriveren. Lijkt het jou juist heel leuk om lekkere taarten en koekjes te maken? Of zou
je graag toeristen willen vertellen over wat er allemaal in de omgeving te doen is? Het kan allemaal
in It Bûterhûs. Je kunt ook koffie en thee schenken, taart en broodjes serveren, lekker creatief bezig
zijn of cadeautjes verkopen. Welke werkzaamheden je ook komt doen bij ons, je wordt er altijd in
begeleid. We spreken met elkaar af wat je gaat doen en wat je wilt leren. Dat leggen we vast in jouw
persoonlijke ondersteuningsplan. Zo blijf je groeien op je nieuwe werkplek.
Wat vragen we aan jou?




Dat het je leuk lijkt om te werken in It Bûterhûs natuurlijk;
dat je wilt leren en wilt onderzoeken welke werkzaamheden jou het meest liggen;
dat je beschikt over een indicatie uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de
Wet op de langdurige zorg (Wlz).

Wat krijg je van ons?
Een mooie baan binnen onze prachtige leer- en werkplaats in It Bûterhûs met veel
ontwikkelmogelijkheden én leuke collega’s. Je krijgt bedrijfskleding en goede begeleiding. Het aantal
uren en de werkdagen bespreken we in overleg.
Interesse?
Neem dan contact op met Hennie Holtrop, cliëntadviseur bij Maeykehiem, via 0513 - 43 38 18 of via
he.holtrop@maeykehiem.nl.

