WW wordt WinterWerk!
Bij Faber ben je het hele jaar zeker van werk en inkomen.

Wil jij het hele jaar
aan de slag?
Bij Faber vinden wij het belangrijk dat iedere vakman het hele jaar werk- en
inkomenszekerheid heeft. Wanneer er bij het schildersbedrijf onvoldoende werk
is dan kunnen we jou ander werk bieden. We kunnen je deze winter opleiden
tot beginnend installatiemonteur en je gaat ook direct aan het werk in de
installatietechniek. Dit biedt werkzekerheid en daardoor kan Faber jou zelfs een vast
contract bieden. Hieronder zie je hoe het werkt.

Ben jij in de winter minimaal 8 weken beschikbaar, en sta je ervoor
open om in de winter ander werk te gaan doen? Dan is dit iets voor jou!

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3 en verder

Zodra je weet dat het

Je hebt een opleiding gevolgd

Elk jaar doe je

schilderwerk gaat

en werkervaring opgedaan.

meer ervaring op.

eindigen in de winter,

In oktober en november

Dit is gunstig voor

kunnen we jou ander werk

zul je nog verder geschoold

de ontwikkeling

bieden.

worden middels een aantal

van jouw

Wij zorgen dat je in

terugkomdagen. Zodra de

vakbekwaamheid

twee weken wordt

schilderwerkzaamheden

en hiermee ben

opgeleid tot beginnend

stoppen, kun je direct weer aan

je elk jaar breder

installatiemonteur. Daarna

de slag in de installatietechniek.

inzetbaar. Doordat

ga je aan het werk.

Financieel hebben we dit

Financieel hebben we dit

goed geregeld voor jou,

goed geregeld voor jou.

want je behoudt jouw
arbeidsvoorwaarden bij Faber.

je doorwerkt, bouw
je in de winter ook
pensioen op.

Voordelen voor jou
Met Faber heb je zekerheid dat je 12 maanden per jaar werkt
en het belangrijkste: je hebt 12 maanden inkomen én
aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Dit leggen we vast in het
Faber Werkzekerheidscontract.

Voorwaarden
• Je wilt naast het schildersvak een ander vak leren en je bent bereid
om in de wintermaanden aan de slag te gaan in de installatietechniek.
• Je bent in de winter minimaal 8 weken beschikbaar.

Faber wil de beste werkgever zijn voor haar
schilders, we zijn daarom verheugd dat we jou
deze oplossing kunnen aanbieden.
We kunnen ons goed voorstellen dat je enorm
nieuwsgierig bent geworden. We organiseren
aankomende periode informatiebijeenkomsten
op onze vestigingen.
Neem contact op met de vestiging bij
jou in de buurt en meld je aan voor de
informatiebijeenkomst.

Wil je nu al meer weten, bel dan met Faber
zodat we jou in contact kunnen brengen
met een vestiging bij jou in de buurt.
033 489 23 80
faberpersoneel.nl

