
Gezellig en 
met plezier 

samenwerken in een 
leerwerkbedrijf
in Papendrecht

Heb je interesse, loop gerust binnen of
neem contact op, je bent van harte welkom!

Opnieuw & Co kringloopwarenhuis Papendrecht
Burg.Keijzerweg 22 (naast Karwei) Papendrecht
T. 078-6417966
facebook.com/OpnieuwEnCo.nl

Gemiva-SVG Groep/Fideel
Albert Schweitzerstraat 115/137
Papendrecht
T. 078-6150002
Facebook:
https://www.facebook.com/leerwerkbedrijfgemivadrechtsteden/

Frittella
Meentpassage 24
Papendrecht
T. 078-7370337
facebook.com/PannenkoekenhuisFrittella
www.pannenkoekenhuisfrittella.nl

Jagro
Overtoompassage 14
Papendrecht
T. 078-7370337
facebook.com/Jagrovoordeelmarkt

Inpakcentrum.nl
Ketelweg 63f
Papendrecht
T. 078-7502950
facebook.com/Inpakcentrum.nl
www.inpakcentrum.nl



•  Gezellig samenwerken en met collega’s leuke dingen maken of 
bijvoorbeeld restaurant- en winkelbezoekers helpen?

•  En als het goed gaat zelfs een bonus verdienen?
•  Denk dan eens aan werken bij een Leerwerkbedrijf!
•  In Papendrecht kun je bij verschillende organisaties aan de slag!

Opnieuw & Co: 
van sorteren tot de koffi ecorner 

Bijvoorbeeld bij Opnieuw & Co waar je in de 
kringloopwinkel onder meer gebruikte goederen 
kunt inzamelen, sorteren, repareren of verkopen. 
Daarnaast is er werk in de koffi ecorner, schoon-
maak en administratie.

Gemiva: 
mensen verbinden, talenten benutten 

Bij Gemiva-SVG Groep lopen begeleiders, cliënten 
vrijwilligers, stagiairs en wijkbewoners alle-
maal door elkaar heen. Gezocht wordt naar een 
geschikte plek waar jij past en werk dat bij jou 
past. Daarin zijn volop mogelijkheden. Je kunt 
bijvoorbeeld in onze sociale wijkwinkel Fideel 
ondersteunen, werken in Het Kaarsenatelier, 
Textielatelier, bij de Groenderij of hand- en span-
diensten verrichten in de lunchruimte of in een 
van de gebouwen. Bijvoorbeeld in ons AC aan de 
Johannes Vermeerstraat. Ook kun je met een van 
onze teams werken op onder meer de
kinderboerderij, bij een voetbalvereniging etc.

Frittella: 
bezoekers een fi jne tijd bezorgen
 
Bij Pannenkoekenhuis Frittella draait het allemaal 
om bezoekers een fi jne tijd bezorgen. Daarom 
kun je werken in de keuken maar natuurlijk ook 
in de bediening. Dat betekent snijden en borden 
opmaken in de keuken, gasten verwelkomen, tafels 
dekken en gerechten uitserveren.

Jagro: 
de winkel draaien en klanten helpen 

In Jagro Voordeelwinkel op de Meent kun je helpen 
met ondersteunende werkzaamheden, zoals schap-
pen bijvullen, vracht uitladen en boodschappen 
inpakken.

Inpakcentrum.nl: 
alles op het gebied van inpakwerk 

Het Inpakcentrum is gespecialiseerd in kleine en 
grote (spoed)opdrachten op het gebied van in- en 
ompakwerk. Een grote diversiteit aan werkzaam-
heden zorgt dat iedereen zijn sterke kanten kan 
benutten, zowel in de productie als in de logistiek.


