Werkplaats
Heerlen

Arbeidsmatig centrum
SGL
Postbus 5036
6130 PA Sittard
T 045-8000910
E info@sgl-zorg.nl
www.sgl-zorg.nl

Actief en creatief in SGL werkplaats Heerlen
Vind je het leuk om met je handen bezig te zijn? Of vind je
het een uitdaging om nieuwe dingen te maken? In de SGL
werkplaats Heerlen maken we allerlei producten of halffabricaten van hout, keramiek, metaal of andere materialen voor
onze locaties en andere opdrachtgevers.
Wil je:
▪▪ deel uitmaken van een team?
▪▪ werken met hout, metaal,
keramiek en andere materialen?
▪▪ voor externe opdrachtgevers
werken?
▪▪ jezelf ontwikkelen op sociaal
en arbeidsmatig gebied?
▪▪ een vast werkritme hebben?
▪▪ met je handen werken?
En
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

ben je:
ondernemend
praktisch
leergierig
creatief
hulpvaardig

Dan is onze werkplaats Heerlen
dé plek voor jou!
Je kunt meteen aan de slag.

Voor wie?
In de werkplaats Heerlen bieden wij mensen, voor wie een
reguliere baan niet (meer) passend is, arbeidsmatige werkzaamheden. Ook kunnen mensen bij ons terecht die een
scholing hebben gevolgd bij bijvoorbeeld Adelante of die
binnen de participatiewet vallen.
Dienstverlening SGL
Wij begeleiden, behandelen en
trainen mensen met hersenletsel
en/of een lichamelijke handicap.
Ons doel is dat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren
in hun gezin en omgeving en de
maatschappij. Wij werken aan
persoonlijke doelen. Daarbij leren
we mensen bijvoorbeeld speciale
technieken, sociale en werkvaardigheden en zelfstandig werken.
Interesse?
Herken je jezelf in deze beschrijving? Kom dan vrijblijvend een
kijkje nemen in de werkplaats.
Voor een afspraak kun je contact
opnemen met de afdeling Zorgbemiddeling, tel. 045-8000910. Je
vindt ook informatie op www.sglzorg.nl of Facebook (SGL zorg).

Locatie en openingsdagen
De werkplaats is gevestigd in het gebouw van het Beroepscollege, locatie Herle (Heldevierlaan 5, Heerlen) en is geopend
van maandag t/m donderdag tijdens kantooruren. Uitbreiding
van de openingsdagen is eventueel mogelijk.

LOCATIE HERLE

Het Beroepscollege Parkstad Limburg,
locatie Herle is een vmbo-school voor
leerlingen tussen de 12 en 16 jaar.
De leerlingen kunnen in de bovenbouw
kiezen voor beroepsproﬁelen in Zorg en
Welzijn, Economie en Ondernemen en
Horeca, bakkerij en recreatie. De SGL
werkplaats kan een prima leerwerkplek
zijn voor de leerlingen om zich verder te
verdiepen.
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