
  

 

 

 

Bij een leerwerkroutes leer je het grootste deel van de tijd door te werken bij een werkgever. 

Iedere week volg je enkele uren tot maximaal een dag opleiding. De leerwerkroute is gericht 

op het leren van het vak en vaardigheden. Samen met jou bepalen we jouw route op weg naar 

een baan. Jouw inzet is minimaal 20 tot maximaal 36 uur per week. 

 

Kom werken in de Transport & Logistiek! 

Voor de leerwerkroute Transport & Logistiek zoeken we mensen die graag werken in de logistieke sector. 

Kom je bij ons werken en leren?  Dan ontwikkel je jouw talent verder met werken, stages en scholing.   

 

Je start de leerwerkroute bij het magazijn van Werkzaak Rivierenland of bij een logistiek bedrijf in de regio 

zoals Simon Loos, Kuehne + Nagel of Van den Haak.  

Je leert steeds nieuwe werkzaamheden en wat de logistieke sector inhoudt. Je ontwikkelt je uiteindelijk 

tot bijvoorbeeld heftruckchauffeur, orderpicker of logistiek medewerker. 

Bij veel bedrijven in de logistieke sector is de werksfeer informeel. Bij topdrukte, kan er een hectische en 

drukke werkomgeving zijn. 

Wat voor werk doe je in de leerwerkroute Transport & Logistiek 

 laden en lossen van vrachtwagens 

 het wegzetten van goederen 

 orderpicken (vaak met een pompwagen, heftruck, reachtruck of smalle gangentruck)  

 opstapelen van vrachten 

 

 

 

 

‘Bij een leerwerkroute komen we samen 

 met jou tot maatwerk waardoor jij straks 

 een baan vindt.‘ 
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Vragen aan jou? 

 Je wilt je inzetten voor jouw leerwerktraject voor een periode tot maximaal 1 jaar.  

 Je hebt er zin in om te leren en je te ontwikkelen. Zo kun je de verschillende onderdelen leren.  

 Je kunt en wilt op flexibele werktijden werken (ochtend, middag en/of avond). 

 Je kunt tillen en staand werken.  

 Je komt afspraken na. 

 

 

Wij bieden 

Een leerwerkplek. Je krijgt de kans om het vak te leren in een echte werkomgeving. Je werkt samen in een leuk 

team van collega’s met passie voor het vak. Je hebt een leermeester; met zijn enthousiasme daagt hij jou uit. 

De leermeester geeft je vertrouwen. Je leert je grenzen te verleggen. Je mag leren en groeien in een 

werkomgeving die jouw talent tot bloei brengt. Een werkcoach volgt samen met de leermeester je 

ontwikkeling. Ben je er helemaal klaar voor? Dan zoeken we samen met jou een baan bij een werkgever waar 

je aan de slag kunt. 

 

De functie is een opstap naar een baan. Daarom kun je maximaal 1 jaar de leerwerkroute volgen.  

 Maand 1-3          leren en werken met behoud van uitkering bij de externe werkgever. 

 Maand 4-12       leren en werken met een dienstverband bij Werkzaak Plus en detachering naar externe 

werkgever met de loonwaarde die voor jou van toepassing is.  

 In maand 13      Dienstverband (tijdelijk of vast) bij de werkgever  

 

 

Start  leerwerkroute Transport en Logistiek 

De leerwerkroute Transport en Logistiek start op diverse momenten. We kiezen jouw startmoment in overleg 

met jou. 

 

Hoe kom jij bij de leerwerkroute? 

Ben je enthousiast? Wil je meer weten? Neem dan contact op met jouw werkcoach bij Werkzaak.  

Heb je een uitkering via het UWV?  Neem dan contact op met jouw contactpersoon bij UWV Rivierenland.  

 

Samen bespreek je de leerwerkroute en de mogelijkheden. Gezamenlijk besluiten jullie of je wordt aangemeld. 

Na je aanmelding krijg je een intakegesprek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


