
 

VACATURE LEER-WERK-COACH 

Fulltime dienstverband 
 

CRE8 is een winkel en werkplaats midden in Amsterdam waar alles draait om digitaal fabriceren, met technieken als 
3D-printen en lasersnijden. Met deze innovatieve apparatuur werken we enerzijds in opdracht van klanten uit de 
(creatieve) industrie en anderzijds ontwikkelen, maken en verkopen we onze eigen product collectie via de 
winkel/webshop en andere partijen. Samen met Stichting Streetcornerwork bieden we binnen deze omgeving 
jongeren (met een afstand tot de arbeidsmarkt) een leer-werktraject aan om met onze moderne technieken te leren 
werken. Zij zijn onze makers en leren niet alleen de apparatuur te bedienen, maar ook te ontwerpen in 2D en 3D. Op 
die manier leiden we ze op tot de ambachtslieden van de 21ste eeuw. Daarnaast doen zij allerlei ervaringen op op het 
gebied van marketing, sales, en logistiek. 

Het leer-werk-traject omvat een lesprogramma waarbij iedereen op eigen niveau en passend bij talent en interesses 
allerlei vaardigheden kan opdoen. Van creatief tot technisch en van digitaal tot iets tastbaars. Daarnaast werken de 
makers mee bij de dagelijkse productie van opdrachten en producten en leren hoe het er aan toe gaat binnen een 
bedrijfsmatige omgeving. Zo bouwen ze gedurende het traject een portfolio op, zodat zij zichzelf kunnen presenteren 
aan scholen en het werkveld.  

Als leer-werk-coach draag je samen met een maatschappelijk hulpverlener de verantwoordelijkheid over de 
persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers, van begin tot einde van het traject. Naast de begeleiding onderhoud je 
de contacten met de instroom-partners (gemeente, scholen, welzijnsorganisaties) en uitstroom-partners (werkgevers, 
scholen) en is het zaak om deze netwerken uit te breiden.  

 

Functieomschrijving 

 
- Begeleiding van deelnemers bij leer-werk-traject: 

- Het voeren van intake gesprekken en evaluatiegesprekken 
- Begeleiden bij leren van 2D en 3D tekenprogramma’s (Illustrator en TinkerCAD) 
- Begeleiden bij het gebruik van apparatuur 
- Begeleiden bij eigen ontwerpprojecten 

- Bevorderen van de instroom van jongeren: 
- ontwikkelen en uitvoeren communicatieplan 
- onderhouden netwerk 

- Bevorderen van de uitstroom van jongeren naar opleiding/werk 
- ontwikkelen netwerk 
- jongeren klaarstomen  

- Doorontwikkelen lesprogramma 
 
 
Profiel : 

· Minimaal HBO werk- en denkniveau 
·      Affiniteit met het begeleiden van (kwetsbare) jongeren 
·      Didactische vaardigheden 
·      Minimaal 3 jaar werkervaring 
·      Ontwerpkennis en -ervaring is een pre (grafisch en/of product) 
·      Kennis en ervaring met Adobe Illustrator en 3D modelleer software is wenselijk, geen vereiste. Het is wel een 

vereiste om dit te leren en deze kennis over te kunnen brengen op de jongeren 
·      Werkt gestructureerd 

 



 

·      In teamverband goed weten te functioneren 
·      Hands on mentaliteit 
·      Positieve en open instelling 
·      Heldere communicatie 
 

Wat bieden wij: 

·       Een uitdagende en afwisselende baan waar geen dag hetzelfde is 
·       Een klein en gedreven team met collega's 
·       Vrijheid en verantwoordelijkheid ter invulling en verbetering van de functie en de trajecten 
·       Een unieke combinatie aan werkzaamheden met de nieuwste technieken 
·       Een gezellige werksfeer binnen een mooie locatie en ruimte 
·       Een betekenisvolle functie waarin je jongeren op weg helpt zichzelf te ontwikkelen 
 

Interesse? 

Stuur dan je sollicitatiebrief en CV naar ons toe via jurre@c-r-e-8.nl Voor meer informatie over de functie kun je 
contact opnemen met Jurre of Maria via 020-7521883 

CRE8          |          Westerdoksdijk 597          |          1013 BX Amsterdam          |          020-7521883          | 
www.c-r-e-8.nl 
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