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Beroepsgericht Leren & Werken
Ondersteuning in Onderwijs, Werk en Maatschappelijke Deelname

1. Inleiding
1.1 Tjoiz
Tjoiz BV is een organisatie voor Onderwijs en Jeugdhulp. Wij voeren maatwerktrajecten – Beroepsgericht
Leren & Werken - uit voor jongeren die momenteel niet aan onderwijs en/of werk deelnemen en voor
wie het lastig is om via de reguliere route een diploma te halen en te groeien in een echte baan!
Begeleiding is gericht op maatschappelijke deelname, onderwijs en werk. Het resultaat is een
(start)kwalificatie, betaald werk en persoonlijke groei.
Voor een toonaangevend autobedrijf uit Eindhoven zoeken wij een gemotiveerde deelnemer voor
een Beroepsgericht Leer-/werktraject tot Logistiek Medewerker/Magazijnmedewerker. Het betreft een
verantwoordelijke en afwisselende functie waarin je alle voorkomende magazijn- en logistieke
werkzaamheden verricht. Klanten verwachten kwaliteit, service, innovatie en exclusiviteit. In dit mooie
bedrijf zijn de medewerkers op alle niveaus toegewijd en dienstverlenend. Vanwege de hectiek en het
hoge segment zoeken wij naar een deelnemer die sterk in de schoenen staat en affiniteit heeft met
Automotive. Hij/zij heeft passie voor het werk en straalt dat dagelijks uit naar collega’s en klanten.
1.2 Richtlijnen voor selectie


Super gemotiveerd, representatief, leerbereid



Zelfkritisch en betrouwbaar



Flexibele en stressbestendig



Klantgericht, servicegericht, dienstverlenend



Fysiek gezond



Beheersing Nederlandse taal



Fulltime beschikbaar

1.3 Beroepsgericht leer-/werktraject
Bij Beroepsgericht Leren & Werken gaan wij uit van jouw achtergrond en leer- en ontwikkelvraag, en de
inhoud van de leerbaan. Leren doe je vooral in de praktijk! We houden rekening met jouw kwaliteiten
en eigenschappen en organiseren een individuele passende leerroute. Je wordt ondersteunt door jouw
leercoach van Tjoiz en de werkbegeleider van de werkgever. Samen zorgen wij ervoor dat je een
diploma haalt en je ontwikkelt tot een goede beroepskracht.

Tjoiz vindt dat iedereen recht heeft op Onderwijs, Werk en Maatschappelijke Deelname, dat is onze missie!
Tjoiz ondersteunt bij de persoonlijke ontwikkeling, beroeps- en studiekeuze, het organiseren van een passende leerwerkomgeving en passend onderwijs, deelname aan onderwijs en het groeien in een echte baan!

2. Logistiek Medewerker Mobiliteitsbranche
De Logistiek Medewerker Mobiliteitsbranche werkt in het magazijn van een personenauto/bedrijfswagenbedrijf. Hij werkt nauwgezet, kan goed kunnen communiceren, meedenken met de klant
en heeft een commerciële en resultaatgerichte instelling. De meeste logistiek medewerkers
mobiliteitsbranche werken in grote (vanaf 50 medewerkers) bedrijven. Autobedrijven met een magazijn
bieden diensten aan op het gebied van verkoop, reparatie en onderhoud van nieuwe en gebruikte
auto's en onderdelen. De logistiek medewerker mobiliteitsbranche werkt in teamverband, soms met
andere collega-logistiek medewerkers
Jouw werk


Goederen ontvangen, controleren en opslaan;



Goederen verzamelen en verzendklaar maakt;



Handelingen op producten (VAS) uitvoeren;



Inventariseren van de voorraad;



Eenvoudige administratieve handelingen uitvoeren;



Instructies, procedures en bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften opvolgen;



Materialen en middelen effectief en verantwoord gebruiken;



Zelfstandig werken, maar ook goed functioneren binnen een team;

Jouw kwaliteiten
Als Logistiek Medewerker ben je verantwoordelijk voor de taken die je opgedragen krijgt en je weet
prioriteiten te stellen. Jij werkt gestructureerd en precies en je voert de opdrachten conform afspraak
uit. Hij bent fit en je hebt een goede fysieke gesteldheid. Als Logistiek Medewerker ben je klant- en
servicegericht en je hebt oog voor veiligheid, kwaliteit en kosten bij het bereiken van de gewenste
resultaten.

3. Samenvatting Beroepsgericht Leren & Werken
Leer/arbeidsovereenkomst: na 3 maanden
Doel: Onderwijs, kwalificatie, duurzaam betaald werk, persoonlijke ontwikkeling
Doorlooptijd: 2 jaar
3.1 Werken Aan Perspectief
Werken Aan Perspectief (WAP) is een inventarisatieprogramma waarin wij aan de hand van een mix
van gesprekken en een arbeidsvoorbereidende periode inzicht krijgen in jouw vaardigheden, relevante
competenties, beroepshouding en leerbaarheid in relatie tot de functie Logistiek Medewerken
Mobiliteitsbranche en de beoogde beroepsopleiding. Tevens wordt ingegaan op jouw achtergrond en
situatie. Tijdens WAP wordt vastgesteld wat de aard en inhoud van het beroepsgericht leren en werken
is.

Arbeidsvoorbereidende periode
Je volgt direct tot toelating een arbeidsvoorbereidende periode van maximaal 3 maanden bij de
werkgever. Tijdens de stage word je in staat gesteld om te laten zien dat je in potentie een goede
Logistiek Medewerker wordt en voldoende affiniteit hebt met de aard van het werk. Aan de hand van
afgesproken leerdoelen en opdrachten worden jouw vaardigheidsniveau en jouw competenties
vastgesteld. Tevens letten wij op jouw beroepshouding en leerbaarheid. Je voert zoveel als mogelijk
zelfstandig, maar onder toezicht, de werkzaamheden uit. Op basis van de inzichten wordt in
samenwerking met het ROC (Summa College) een passende leerroute georganiseerd. Deze wordt in
een BBL aangeboden.
3.2 Beroepsgericht leren & werken
Je werkt bij de werkgever en ontwikkelt je door begeleiding en opleiding tot een volwaardige
beroepskracht. Je volgt de beroepsopleiding tot Logistiek Medewerker in een BBL variant. Daarnaast
volg je interne (product)trainingen en word je begeleidt door een ervaren collega. Het leer-/werktraject
is toegespitst op de kerntaken en werkprocessen van de functie, en de criteria van de werkgever.
Tijdens het traject komt de leercoach van Tjoiz volgens een agenda naar de praktijklocatie om te
begeleiden en te evalueren. Voor het theoretische component ga je 1 dag in de week naar het ROC.
Tjoiz begeleidt je op onderwijsinhoudelijk en op persoonlijk vlak. Het leer-/werktraject resulteert in een
erkend diploma, een leuke baan en persoonlijke ontwikkeling.

