Tijdsduur
Gemiddeld duurt een traject zes tot negen maanden. Dat kan verlengd
worden als dat nodig is. Of het traject uiteindelijk korter of langer duurt,
hangt af van jouw situatie en van welke opleiding je gaat volgen.
Geen kosten
Deelname is met behoud van uitkering en wordt betaald door de gemeente.

Scalabor helpt je op weg
naar een baan

Aan de slag!
Wil jij ook aan de slag? Bel dan met de afdeling arbeidsontwikkeling van
Scalabor: 06 30 28 30 43. Of neem contact op met je regisseur van de
afdeling Werk & Inkomen om de mogelijkheden te bespreken.
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Als je een tijd geen baan hebt gehad, kun je soms wel een steuntje in
de rug gebruiken. Scalabor helpt je op weg naar een betaalde baan.
Bij ons volg je trainingen en/of opleidingen en doe je werkervaring op
in de praktijk. Daarbij leer je de vaardigheden die je nodig hebt voor
de baan van jouw keuze. En je oefent met bijvoorbeeld samenwerken,
organiseren en plannen van je eigen werk. Zo ben je weer helemaal klaar
voor de arbeidsmarkt.

Stap 1: Weten wat je kan en wil
We onderzoeken samen met jou wat je kan en wil. Daarbij kijken we ook
welke beroepen kansrijk zijn. Als je langere tijd geen baan gehad hebt, start
je met een arbeidsonderzoek. Zo ontdek je welke talenten je hebt en waar je
kansen liggen. Daarnaast volg je gerichte trainingen. Ondertussen ga je ook
gelijk in de praktijk aan de slag, zodat je weer in een werkritme komt en de
vaardigheden leert die je nodig hebt.
Stap 2: Praktijkervaring opdoen
Als dat goed gaat, is het tijd voor de volgende stap. Je gaat praktijkervaring
opdoen bij Scalabor of een van de bedrijven waar wij mee samenwerken.
Dat zijn verrassend leuke werkplekken bij mooie bedrijven.
Stap 3: Naar een baan
De laatste stap is die naar een baan. We zoeken samen met het Werkgevers
Servicepunt Midden-Gelderland een passende werkplek. Natuurlijk zorgen
we dat je CV helemaal in orde is en helpen we je met het solliciteren. Heb je
een baan gevonden? Fijn! Ook als je al aan het werk bent houden we contact
om te kijken hoe het gaat.

Branches
We leiden op in negen branches, waarbij je bijvoorbeeld terecht kunt komen
bij de volgende bedrijven:
Zorg:
Schoonmaak:
Detailhandel:
Horeca:
Logistiek:
Productie & montage:

Rijnstate, De Liemerije, Driegasthuizengroep
Gemeentehuis in Arnhem, Flores Scholen,
Intratuin Arnhem, IKEA, Hornbach, Primark
Dudok, Papendal, Burgers Zoo
Na-Nomi, Cycloon, Groene Rijders, PostNL
Presikhaaf schoolmeubelen, Gazelle, WISA

Beveiliging: Securitas, Musis Sacrum,
Groenvoorziening: alle Arnhemse parken, de Hoge Veluwe,
kasteel Middachten
Zakelijke Dienstverlening: Rozet, provincie Gelderland, Hogeschool
Arnhem Nijmegen

