Leerwerktraject bakker
United Work BV

Opleiding bakker met baangarantie
Trajectbeschrijving
Opleiding 10-16 deelnemers tot broodbakker, met een baangarantie voor 12 maanden.
Profiel deelnemers
-

-

Gemotiveerd
Bereid tot volgen opleiding en stage
Basiskennis van Nederlandse taal, vanaf niveau A2 (eenvoudige conversatie
mogelijk)
Fysiek gezond, kunnen staan, lopen
Kunnen omgaan met enige mate van werkdruk. De receptuur is aan tijd
onderhevig. Men moet zich kunnen houden aan de bereidingstijden, kunnen
omgaan met productietijden.
Bereid tot het werken in de vroege ochtenden en/of ploegendiensten
Vooropleiding van ondergeschikt belang
Leeftijd van onderschikt belang
Bij voorkeur in bezit van rijbewijs B én eigen vervoer

Baangarantie
-

Baangarantie voor de duur van 12 maanden
Baangarantie is voor 36 uur per week, tenzij in afstemming tussen de partijen
minder uren akkoord zijn. Onze voorkeur is 36 uur per week beschikbaarheid.
Commitment werkgevers is groot
Tijdens stage geen vergoedingen ed
Het salaris (wanneer de deelnemers aan de slag gaan) is conform geldende
CAO
Stage zal worden gelopen bij diverse werkgevers in Drenthe, Overijssel en
wellicht Friesland (uiteraard houden we rekening met reisafstanden en wensen
deelnemers).

Programma
-

-

-

Stageperiode voor de duur van 12 weken, voor gemiddeld 28 uren per week
Opleiding bestaat uit 10-12 dagen dagen (theorie en praktijk). Insteek is dat iedere
deelnemers de opleiding positief doorloopt. Waar nodig op individuele basis
uitbreiding scholingsuren.
Opleiding wordt verzorgd door het ROC Hoogeveen, scholingsdag is dinsdag.
Start opleiding dinsdag 12 maart 2019.
Duur opleiding is 12 weken (inclusief verplichte schoolvakanties)
Na afronding opleiding beschikt iedere deelnemer over de basisvaardigheden
(grondstof-kennis basis, algemene bakkerijkennis, hygiëne en HACCP,
bereidingstechnieken, ongevuld brood groot en klein (hard- en zachtbrood, gevuld
en ongevuld, bruin en wit en eventueel getoerd gerezen) en banket
Deelnemer ontvangt een bewijs van deelname, met benoeming van onderdelen

Trajectduur (opleiding en dienstverband)
-

-

Traject is voor de duur van 15 maanden
o Maand 1 t/m 3: Opleiding en stage,
Bemiddeling naar arbeid / dienstverband
o Maand 4 t/m 15: Dienstverband, coaching op de werkplek,
voortgangsgesprekken, rapportages
Bij vroegtijdig eindigen van een individueel traject dienen de opleidingskosten
geheel te worden voldaan. Deze kosten zijn een vast gegeven.
Bij vroegtijdig eindigen van een individueel traject, zal dit in een vroeg stadium
worden besproken tussen United Work BV en accountmanager
werkgeversdienstverlening.

