JONG TALENT
GEZOCHT
Ik zit bijna een halve eeuw in het vak,
waarvan de laatste 18 jaar bij Gebr.
Moerland. Straatmaker is een mooi
vak en wordt ook wel onderschat.
Er komt veel bij kijken om een werk
vlak, strak te leggen én goed op
hoogte te brengen.

Laban van Vossen (61), leermeester
“NA DEZE ZOMER MET NIEUW TALENT AAN DE SLAG;
DAAR DOE IK HET VOOR!”
Bij Gebr. Moerland kreeg ik de kans om mijn papieren als straatmaker,
in de praktijk te halen. Later mocht ik de cursus voor leermeester volgen. Nieuwe dingen leren houdt je werk uitdagend en zorgt ervoor dat
je inzetbaar blijft.
De leerlingen staan aan het begin van het ontwikkelen van hun vaardigheden. Als leermeester begeleidt je dit proces en dan moet je goed
weten waar je op moet letten. Elke leerling heeft zijn eigen sterke en
zwakte kanten. Het helpt als je daar een beetje oog voor hebt. Mijn
christen zijn, komt hierbij ook goed van pas.
Ik heb nog steeds veel plezier in mijn werk. Dat ik als leermeester de
ruimte krijgt om de liefde voor mijn vak over te dragen, draagt daar zeker aan bij. Na deze zomer met nieuw talent aan de slag gaan; daar doe
ik het voor!

Ben jij de geschikte vakman
voor Gebr. Moerland?!
Ik ben klaar/gestopt met school
Ik wil werken en leren in de praktijk
Ik ben graag buiten
Ik wil trots zijn op mijn werk
Ik wil bij de selectie horen
Neem voor meer informatie of een intake gesprek contact
op met Gebr. Moerland B.V.
Telefoon: 0166-652854, e-mail: c.moerland@moerlandbv.nl
Bij voldoende geschikte kandidaten kun je vanaf september
instromen in de nieuwe leerlingenploeg van de vakopleiding
infra.

Christian Mol ( 20), leerling
“IN DIT VAK KAN IK ALTIJD MIJN BROOD VERDIENEN”

Niels Elenbaas ( 18), leerling
“NA DEZE BASISOPLEIDING KAN IK NOG ALLE KANTEN OP”

Ik heb een diploma broodbakken op VMBO niveau 2. Maar bij de broodbakkers
kon ik geen werk vinden. Via Flexexpress ben ik terecht gekomen bij Gebr.
Moerland.

Ik heb op het Calvijncollege gezeten, maar had geen diploma behaald. Iemand
zei tegen mij dat ik dan toch bij Gebr. Moerland terecht kon. Sinds oktober werk
ik in hun leerlingenploeg. Ik had niet gedacht dat het zo leuk zou zijn.

Ik vind het heel leuk in de leerlingenploeg. Lekker bezig zijn in de buitenlucht en
afwisselend werk doen. De ene dag ben je aan het straten. De andere dag aan
het strijken (het zandbed gelijk maken). En dan gaan we weer ‘banden’ zetten
voor het trottoir.

Vandaag ben ik met de hand natuursteenkeien aan het straten, onder de hamer. De keien zijn niet allemaal even dik. Het is de kunst om ze allemaal gelijk te
leggen. Met een touwtje en een waterpas controleren we de hoogtes. In het
begin was het lichamelijk even zwaar. Maar dat is wel logisch, want als je alleen
in de schoolbanken hebt gezeten, ben je niets gewend.

We hebben een hele goede leermeester. Hij doet zelf de rotklusjes en laat ons
het mooie werk doen. Ik kom nu op meer plekken dan een gemiddelde bakker.
Voor mij is dit een dankbaar alternatief. Ik ga mijn opleiding tot vakman zeker
afmaken, dan kan ik altijd in dit vak mijn eigen brood verdienen.

De leerlingenploeg is een leuk team, het bevalt me goed. Als ik mijn opleiding
voor vakman afmaak, dan kan ik verder in de riolering en de bestrating. Ik kan
nog alle kanten op, met een echt diploma.

