
SAMEN MET ONS IMPACT MAKEN?!

STUUR JE MOTIVATIE & CV NAAR:
AD@RABAUWCRAFTBEER.COM

VACATURE
WORD JIJ ONZE BROUWENDE

BEGELEIDER?

WIL JIJ IMPACT MAKEN BIJ EEN
AMBACHTELIJKE BIERBROUWERIJ

ÉN SOCIALE ONDERNEMING?

32 UUR PER WEEK



WIJ ZOEKEN JOU VOOR ONZE BROUWERIJ IN 
EINDHOVEN PER JUNI 2021 VOOR 32 UUR. DATUM I.O.
Agogisch werkbegeleider brouwerij – Eindhoven

Een dagje Rabauw: 

je start je werkdag samen met onze werknemers met een kop koffie/thee. Je neemt de tijd voor 
de dagopstart om vervolgens actief aan de slag te gaan. Vandaag gaan jullie onze Dapper 
Blond bottelen. Je zorgt voor de taakverdeling, je bewaakt de tijdsplanning en houdt zicht op 
de werkzaamheden van de werknemers. Hierbij houdt je rekening met de achtergrond en 
doelen van eenieder. 

In de middag heb je een evaluatie gesprek met een jobcoach. Jullie bespreken de voortgang 
van de betrokken werknemer. 

Je werkdag rond je samen met de groep af door een goede schoonmaak van de brouwerij. Het 
bottelen zit erop. De Dapper Blond is gebotteld en is klaar voor consumptie in onze Brewpub. 
Tot slot evalueer je de dag met de werknemers. Na korte briefing met de brouwmeester, fiets je 
met een voldaan gevoel naar huis.

FUNCTIE:

Als agogisch werkbegeleider ben je betrokken bij alle zaken rondom de dagelijkse begeleiding 
bij Rabauw in de brouwerij. In onze brouwerij werken we met een diverse doelgroep. Wij 
bieden dagbesteding, werkplekken en leerwerkplekken aan.  

Naast je begeleidende taken, zul je aan de hand van onze brouwmeester ook leren om  op 
termijn zelfstandig te kunnen brouwen. Enige technische kennis en affiniteit met speciaal bier is 
wel zo handig. 

Als kleine sociale onderneming liggen er bovendien voldoende kansen om op het gebied van 
organisatorische en beleidsmatige thema´s mee te denken. Doel is om in 2021 de Rabauw 
Academy op te zetten. Wat dit is? Dat vertellen we je nog. Voor jou in ieder geval alle kans om 
hier jouw steentje aan bij te dragen. 

WAT GA JE DOEN?:

• Begeleiden van onze deelnemers op de dagelijkse werkvloer. Zowel in een groep als 
individueel;

• Het begeleiden bij het aanleren, oefenen en uitvoeren van arbeidsmatige activiteiten die 
aansluiten op de leerdoelen van de deelnemer;

• Het voeren van voortgangsgesprekken; 
• Het bijhouden van een zorgregistratiesysteem;
• Het afstemmen met jobcoaches van onze deelnemers/werknemers; 
• Het assisteren van de brouwmeester. Op termijn leer je om zelfstandig te brouwen. 
• Het meedenken aan beleid -en organisatorische vraagstukken gericht op de begeleiding; 
• Het coördineren en organiseren van activiteiten zowel binnen als buiten de brouwerij.



WIE ZOEKEN WIJ?

• Een afgeronde agogische opleiding op MBO-niveau, kwalificatieniveau 4 is vereist;
• Kennis/ervaring in het werken met verschillende doelgroepen (ASS, LVB, ADD/ADHD, 

lichamelijke beperkingen e.d.);
• Het is een pré als je beschikt over technische kennis en inzicht;
• Een goed netwerk in het Eindhovense;
• Je zult in de brouwerij samen met de brouwmeester de kar gaan trekken. Een 

zelfstandige baan past bij jou;
• Geduld en doorzettingsvermogen. Voeg daar nog een portie humor, enthousiasme, 

verantwoordelijkheidsgevoel en leergierigheid aan toe en we hebben een perfect recept.

WAT BIEDEN WIJ?

• Impact maken: elke dag bezig zijn met een fantastische doelgroep binnen een jong en 
groeiende sociale onderneming;

• Wij zoeken iemand voor 32 uur per week. Dagen in overleg;
• Contract voor 12 maanden. Bij een wederzijdse klik verlengen wij deze graag;
• Vakantiegeld van 8% vakantiegeld en pensioenopbouw;
• Onbeperkt vakantiedagen;
• Korting op onze bieren en gezellige borrels met je collega’s in onze brewpub;
• Een uitstekende kans om je netwerk te vergroten.

OVER RABAUW

Rabauw is een ambachtelijke bierbrouwerij in het zuiden van het land: in Eindhoven. Een 
sociale onderneming waarbij bier wordt gebrouwen samen met onze ‘Rabauwers: mensen met 
een zogenaamde afstand tot de arbeidsmarkt. Samen maken we elkaar trots en werken we 
dagelijks aan een ontzettend gaaf product. Wij brouwen de lekkerste bieren met een 
bijzondere doelgroep onontdekte talenten.

SOLLICITEREN

• Stuur je motivatie naar ad@rabauwcraftbeer.com. 
• Vragen?  Bel of stuur mij (Ad) een Whatsappje 06-13758066 (op maandagen en 

dinsdagen)


