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Ik wil                             leren en werken tegelijk.

Bij Werkmaat in Terheijden kan ik ontdekken wat voor werk 

bij me past en wat ik graag doe. Zo kan ik groeien in mijn 

werk en mijn talenten ontdekken



Bij Werkmaat is plaats voor 8 medewerkers. 
Zij werken zo zelfstandig mogelijk. Iedere 
dag is er werkoverleg. Een begeleider helpt 
je op weg, geeft je tips en denkt met je 
mee. Er is veel verschillend werk te doen op 
het centraal kantoor. Zoals administratieve 
werkzaamheden, voorraadbeheer, 
vergaderruimten klaarmaken, boodschappen 
doen, keukenwerkzaamheden, lunch 
verzorgen en helpen met transportklussen. 

Waarom werken bij Werkmaat?

 Je leert en werkt tegelijk

 Er is veel verschillend werk te doen

 Je werkt zelfstandig en wordt begeleid  

als dat nodig is

 Je ontdekt waar jij goed in bent

 Je hebt een licht verstandelijke en/of  

psychische beperking

 Je hoeft niet bij SOVAK te wonen om te 

kunnen werken bij Werkmaat
Eerst uitproberen of het werk bij je past  
is mogelijk

Medewerkers van Werkmaat vertellen
 Het is leuk om samen te werken met alle 

collega’s van het centraal kantoor. Zij zien waar 
ik goed in ben en met wat voor werk ik hen kan 
ondersteunen.” (Yaëlle)

“Ik krijg regelmatig complimenten voor mijn 
werk. Het geeft me een goed gevoel om werk te 
doen waar anderen iets aan hebben. (Nab)

Lijkt het je leuk om bij Werkmaat te 
werken? Neem dan contact met ons op: 
werkmaat@sovak.nl of 088 - 35 20 231.

We houden contact!
• facebook.com/werkenbijsovak
• youtube.com/sovak
• linkedin.com/company/sovak
•  www.sovak.nl

Leuk werk dat bij mij past
Bij Werkmaat werk je samen met collega’s in het centraal kantoor 
van SOVAK. Je doet administratief werk, maar ook huishoudelijke- en 
transportklussen horen erbij. Je leert en werkt tegelijk. Je ontmoet 
veel mensen en je werk doet ertoe. 
Lijkt dit je een leuke baan? Dan leren we jou graag kennen!




