LEERWERKCENTRUM JULIANAKERK

Op zoek naar jong horecapersoneel?
Wij stomen de jongeren voor u klaar. ?
De horeca is bij uitstek een sector waar je op de werkvloer het vak onder de knie krijgt.
‘Geef mij maar tien leerlingen die willen, dan leer ik het ze wel', is een veelgehoorde uitspraak
van ondernemers. Vaak strandt dit in goede bedoelingen, want er komt veel kijken bij opleiden
op de werkvloer. Dat kan anders, slimmer en beter. En goedkoper!
• Heb jij als werkgever nieuwe mensen nodig?
• Heb jij behoefte aan goed opgeleide jongeren?
• Heb jij het in je om iets terug te doen voor jongeren die een kans verdienen?
Sluit je dan aan bij Juliana Plaza en bied jongeren een toekomstperspectief in de horeca.

Leerwerkcentrum Julianakerk is een initiatief van Juliana Plaza en wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sociale partners.

Waarom?
Laagdrempelige manier van leren en werken op de werkvloer
Gratis opleiding voor de jongere die in jouw bedrijf aan de slag gaat
Extra groei van vakkrachten voor de horeca
Compensatie met loonkostensubsidi
Loonkostenvoordelen via de belastingdiens
Gratis proefplaatsing
Je kunt als werkgever jouw werkwijze in het bedrijf in de opleiding inbrengen.
Begeleiding en ondersteuning vanuit Juliana Plaz
Je doet iets goeds voor jongeren uit Den Haag: je geeft ze een kans

Wat is Juliana Plaza?
Juliana Plaza is een Haags leerwerkcentrum, dat zich belangeloos inzet om jongeren een kans te geven op de arbeidsmarkt. Dit
doen we onder andere door jongeren in een mooi opleidingstraject klaar te stomen voor de horeca en andere gastvrijheidsbedrijven. Door het behalen van een officieel SVH-branchediploma wordt de arbeidsparticipatie van de jongeren verhoogd.
Hiermee zetten wij ons, samen met onze sociale partners in om een sociaal maatschappelijke bijdrage te leveren aan kansrijke
jongeren die momenteel langs de kant staan. Door het bieden van een SVH-branchediploma en ze gedurende het traject klaar
te stomen voor de horeca en hospitality branche wordt de arbeidsparticipatie van de deelnemers verhoogd. Hiermee zetten wij
ons samen met onze sociale partners in om een sociaal en maatschappelijke bijdrage te leveren aan kansrijke jongeren die
momenteel aan de kant staan.

Voor wie is het?
Kansrijke jongeren onder de 21 jaar woonachtig in Den Haag die graag in de horeca willen werken.

Wat gaan we doen?
Zij worden binnen 12 weken opgeleid om in de fastservice aan de slag te gaan met een horeca-opleiding inclusief diploma en
een baangarantie. Het lesprogramma duurt 12 weken waarin elk facet van de hedendaagse horeca aan bod komt.
De jongeren worden begeleid middels klassikale lessen, digitale lessen en doen verschillende bedrijfsbezoeken. Na 8 weken
komt de deelnemer in het bedrijf van de toekomstige werkgever meedraaien als onderdeel van de opleiding.

Branche-erkend diploma
Met dit branche-erkend diploma op zak zijn de jongeren echte alleskunners binnen een (fastservice)horecabedrijf. Hier verwelkomen ze de gasten, nemen ze bestellingen op, maken ze de bestelling klaar en reken deze af. Ze letten hierbij op dat de
producten goed zijn bereid, er goed uitzien en dat ze veilig en hygiënisch werken. De horeca is een van de leukste branches
om in te werken.

Voor welke werkgevers is Juliana Plaza geschikt?
Van een ijssalon, broodjeszaak of bedrijfskantine tot een cafetaria, buffetrestaurant of bezorgbedrijf; in deze tak van de horeca
staat een goede en snelle service centraal tijdens het vaak korte verblijf van de gast. Het lesprogramma stemmen we af op de
kandidaat en het bedrijf waar ze straks aan de slag gaan. Het mooie aan deze opleiding is dat de basis voor iedereen hetzelfde is maar we de mogelijkheid bieden het te personaliseren aan de hand van de individuele wensen en het soort bedrijf waar
de jongeren straks aan de slag gaan.

Inhoud van de opleiding

Wat verwachten we van de werkgever?

Hoe werkt een fastservice bedrijf

Er zijn veel jongeren die momenteel door de coronamaatregelen

Wat is gastvrijheid en wat is een gastvrije houding

moeilijk aan een baan kunnen komen. Net als ieder ander zijn zij

Hoe verzorg je gasten en wat verwachten gasten van je

op zoek naar werk. Want werk is een manier om bij te dragen aan

Hoe ga je om met lastige situaties

de maatschappij, het biedt een sociale omgeving, en zorgt voor

Mastiek en Mise & Place

zelfvertrouwen en zelfstandigheid. U kunt jongeren de kans

Draagtechnieken & Perfect serve

geven te leren werken en werkend te leren. Door het bieden van

Handelen onder stress en piekdrukte

werk aan jongeren met de nodige begeleiding in de overgang

Gastenreis

van onderwijs naar werk krijgt u de vakmensen die u nodig heeft.

HACCP - Hygiënecode

De overheid ondersteunt betrokken werkgevers met diverse

Allergieën en Allergenen

regelingen zoals financiële regelingen, loonkostensubsidie en
een no-risk polis. Wilt u jongeren een kans bieden?
Graag bespreken we met u de mogelijkheden.

Interesse?
Bent U geïnteresseerd in een adviesgesprek om werk te bieden aan de jongeren die deelnemen aan dit programma?
Neem dan contact op met Atalay Celenk op 06 41 22 18 12 of stuur een email naar info@julianaplaza.nl

