Schilder worden?
Dat kan bij Faber!
Start

½ jaar
contract

8 weken
scholing op een
schildersvakopleiding
bij jou in de buurt

(met behoud

(met behoud van uitkering)

van uitkering)

3 weken
stage

Salaris conform
SchildersCAO

Halfjaar contract
via Faber, conform
schilders CAO én
reiskostenvergoeding

Branchecertificaat

Dan ben
je nog niet
klaar!

Wij begeleiden je na het
traject graag verder naar
een volwaardig vakman
in de schildersbranche

Faber Spaarprogramma

Tot aan je
pensioen ben
je welkom bij
Faber

Opleidingsovereenkomst

Word schilder, precies wat jouw
toekomst nodig heeft! Het vinden van
passend werk is niet altijd gemakkelijk.
Zeker als je geen relevante opleiding
of ervaring hebt. Als je graag aan
de slag wilt dan helpt Faber je met
een praktijkgerichte opleiding in de
schilder- en onderhoudsbranche.

Heb jij:
• passie voor ‘werken met je handen’?
• de wil om een ambacht uit te oefenen?
• doorzettingsvermogen?
• goede gezondheid, geen fysieke
beperkingen, geen hoogtevrees?
Wil jij:
• een nieuwe uitdaging?
• schilder worden?
• een goede toekomst opbouwen in een
vak met prima arbeidsvoorwaarden?
• een branche erkend certificaat
Pak dan deze kans en meld je aan!

Meld je aan en kijk samen met Faber
of je in aanmerking komt voor een
opleidingstraject. Als je de geschikte
kandidaat blijkt te zijn, start je in
de praktijkopleiding en werk je
samen met de praktijkopleider
aan de basisvaardigheden van het
schildersvak. Na goed gevolg van
deze periode volgt aansluitend een
arbeidscontract van 6 maanden
bij Faber, waarin we jou bij een
schildersbedrijf gaan plaatsen waar je
de door jou aangeleerde technieken
in de praktijk kunt brengen. Wij
begeleiden je na het traject graag
verder naar een volwaardig vakman in
de schildersbranche.
Tot aan je pensioen ben je welkom
bij Faber!

Wat bieden wij je aan?
• Een opleiding geheel op maat met
behoud van uitkering
• Een opleidingstraject van maximaal
38 dagen
• Aanvullende betaald werk conform
SchildersCAO voor minimaal zes
maanden
• Werken bij een erkend leerbedrijf
• Werken bij bedrijven die kwaliteit
hoog in het vaandel hebben staan
• Werken in teamverband
• Afwisselend werk; van onderhoudsschilderwerk, nieuwbouw,
renovatie, tot aan woningbouw of
particulier schilderwerk
• Branche erkend certificaat bij
afronding van je opleiding
• Een scholingsovereenkomst
Word jij ons nieuwe schildertalent?
Hoe ziet het traject er voor jou uit?
Contact: 
Locatie: 
Startdatum: 

