
VACATURE MEEWERKEND VOORMAN/VOORVROUW (32-36 UUR)

Wil jij een fantastisch team van jongeren aansturen bij CRE8?

CRE8 is een moderne werkplaats met bijzondere medewerkers. Hier maken wij onze zelf ontworpen producten die
we verkopen via onze webshop en diverse winkels in Amsterdam eo. Onze Makers zijn Amsterdamse jongeren
die bij ons een leer-werktraject volgen in het werken met onze moderne technieken als lasersnijders en 3D
printers. Opgegroeid in een ‘digitale wereld’ spreken juist dit soort digitale technieken hen zeer tot de verbeelding.
Onder begeleiding leren zij praktische skills en werken zij aan hun persoonlijke ontwikkeling. Met als doel:
doorstromen naar een opleiding of baan.

Per mei/juni 2023 willen wij ons team versterken met een Meewerkend voorvrouw/voorman. In deze functie ben
je verantwoordelijk voor de verwerking van alle product bestellingen, stuur je de veelzijdige groep met makers aan
en werk je hierbij nauw samen met 2 andere begeleiders. Onze technieken zijn zeer toegankelijk in het gebruik,
dus een achtergrond in de grafische of technische wereld is zeker geen vereiste! Stuur je sollicitatiebrief en CV naar
jurre@c-r-e-8.nl en wij nemen spoedig contact met je op.

TAAKOMSCHRIJVING

● Je organiseert het productiewerk en werkt zelf ook mee.
● Je gee� uitleg en verdeelt, samen met de coaches, het werk over de Makers
● Je begeleidt de makers bij het uitvoeren van de werkzaamheden, afhankelijk van hun mogelijkheden
● Je begeleidt de makers bij het opdoen van werknemersvaardigheden (op tijd komen, communiceren, etc)
● Je houdt overleg met de coaches voor de ontwikkeling van medewerkers.
● Je bedient eenvoudige machines en apparatuur en verhelpt kleine storingen.
● Je zorgt dat het werk binnen de gemaakte afspraken op tijd klaar is.
● Je werkt samen met de vaste productiemedewerkers en stemt zaken op elkaar af.

DIT BEN JIJ

● Je hebt aanleg om mensen met uiteenlopende eigenschappen en achtergronden te kunnen aansturen.
● Je hebt interesse in mensen en helpt een ander graag verder in zijn/haar ontwikkeling.
● Je hebt een MBO+ werk en denkniveau, waarbij een grafische en/of technische achtergrond geen vereiste

is
● Je bent flexibel, kunt omgaan met tijdsdruk, overzicht houden en weet van aanpakken
● Je hebt ervaring in het leiding geven aan productiemedewerkers

DIT BIEDEN WIJ

● Een vooruitstrevende en inspirerende werkomgeving.
● Opleiding in het leren werken met teken so�ware (Adobe Illustrator) en de verschillende machines
● Aandacht voor jouw verdere persoonlijke ontwikkeling.
● Gemotiveerde collega’s en fijne werksfeer.
● Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
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