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Food Factory

Over PAUW Bedrijven

De Food Factory is een werkomgeving voor arbeids-

PAUW Bedrijven is het sociaal werkbedrijf in de regio

matige dagbesteding, uitkeringsgerechtigden, status-

Lekstroom, Stichtse Vecht en De Ronde Venen.

houders en jongeren afkomstig van het VSO-onderwijs.

PAUW ondersteunt mensen met een afstand tot de

Naast werk biedt de Food Factory leer-en opleidings

arbeidsmarkt om aan de slag te komen. Het werken

mogelijkheden op maat zoals het volgen van een

bij een reguliere werkgever staat voorop.

praktijkgerichte vakopleiding. Met dit initiatief leggen
we verbinding tussen de diverse aandachtsgebieden
binnen het sociale domein, met ontschotting tot gevolg.
Door gebruik te maken van de leer-werkomgeving bij
PAUW bedrijven maken we met de Food Factory optimaal gebruik van aanwezige infrastructuur en middelen.
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Werk- en opleidingsplaatsen
in het bedrijfsrestaurant
van PAUW Bedrijven

De Food Factory

Werken en leren

Praktisch

De Food Factory biedt mogelijkheden voor werken en

De Food Factory heeft plaats voor zo’n 12 (parttime)

leren.

kandidaten die gezamenlijk het bedrijfsrestaurant bij

De Food Factory is een werkomgeving voor arbeidsmatige

Het werk bestaat onder andere uit:

PAUW Bedrijven runnen. Er is fulltime begeleiding die

dagbesteding, uitkeringsgerechtigden, statushouders en

- verzorgen van de lunch voor medewerkers, bezoekers

de groep aanstuurt. De kosten van de werk-en leerplekken

jongeren afkomstig van het VSO-onderwijs. Met een groep

en relaties van PAUW Bedrijven;

bij de Food Factory sluiten aan bij de gangbare tarieven

kandidaten wordt gezamenlijk een bedrijfsrestaurant

- schoonhouden van het bedrijfsrestaurant;

gerund, de Food Factory. Het bedrijfsrestaurant bevindt

- afwas doen;

zich bij PAUW Bedrijven in IJsselstein en in Breukelen.

- klaarzetten van koffie en thee voor vergaderingen;

Voor meer informatie over de Food Factory kunt u terecht

- rondes door het gebouw voor ophalen van het

bij Job Groot, trajectbegeleider bij PAUW Bedrijven, via

serviesgoed.

voor arbeidsmatige dagbesteding.

telefoonnummer 0346-262804.

Daarnaast biedt de Food Factory leer- en opleidingsmogelijkheden op maat. Te denken valt aan een praktijkgerichte
vakopleiding zoals HACCP. Maar ook het volgen van algemene werknemerstrainingen gericht op het ontwikkelen
van arbeidsvaardigheden behoort tot de mogelijkheden.
Via leren en werken worden kandidaten zoveel mogelijk
opgeleid en toegerust tot werken in een bedrijfsmatige
werkomgeving zoals bedrijfskantines, catering etc.

Werk- en opleidingsplaatsen in het bedrijfsrestaurant van PAUW Bedrijven

