
Kijk het
nieuwe
Patijnenburg 
eens werken!

Aanjager van



Naam:

Mike

Beroep:

Timmerman

Niveau:

MBO

Werkervaring:

Timmerman, nu enige jaren werkzaam als klassenassistent

Persoonsomschrijving:

Mike is een enorm vriendelijke, betrouwbare jongen. Hij is goed opgeleid, 

een echte vak-timmerman. Hij loopt al jaren op school mee als vrijwillige 

klassenassistent. De leraren en de leerlingen lopen met hem weg. Hij heeft 

ook meubels gemaakt voor scholen in ontwikkelingslanden en bouwt 

samen met leerlingen ieder jaar een decor voor een theatervoorstelling. 

Met Mike in de buurt blijven klussen en reparaties op school nooit lang 

liggen, maar worden snel opgepakt en gerepareerd.

Bijzonderheden:

Mike is 5 dagen per week inzetbaar, maar alleen in de middagen. Dit is 

vastgelegd in zijn medische urenbeperking (20 uur per week). 
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Zoekt u nieuwe medewerkers?  
Dan is het goed om te weten dat 

Patijnenburg een potentieel aan 

werkzoekenden heeft. Talentvolle en 

gemotiveerde medewerkers die thuis 

zijn in o.a. administratie, logistiek, 

groothandel, bouw en techniek.

Loyale, enthousiaste mensen die een 

versterking van uw team betekenen!

Wilt u werk uitbesteden? 
Patijnenburg is ook specialist in het uit 

handen nemen van arbeidsintensief 

werk en kan hierin flexibel en zeer 

concurrerend opereren. Daarmee 

draagt u ook uw steentje bij aan de 

Westlandse economie. Wij ontzorgen uw 

bedrijfsprocessen met werk op gebied 

van assemblage, elektromontage, 

verpakken, metaalbewerking, terrein- en 

groen onderhoud.

Wilt u zien hoe het werkt? 
Neem dan nú contact op met onze 

accountmanagers. En ervaar zelf dat het 

nieuwe Patijnenburg werkt. Oók voor u! 



 Naam:

 Lucy

 Beroep:

 Verkoopmedewerkster/gastvrouw

 Niveau:

 VMBO 3

Laatste werkervaring:

Assemblagemedewerker/vrijwilligster horeca bij Pieter van Foreest

Persoonsomschrijving:

Lucy is representatief, leergierig, practish, resultaat- en servicegericht. Ze 

kan zowel zelfstandig als in teamverband werken. Bovendien is zij in staat 

nieuwe dingen snel aan te leren.

Bijzonderheden:

Ze is een dienstverlener die kan werken met jong en oud.
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Naam:

Berhane

Beroep:

Elektricien

Niveau:

MBO+

Recente werkervaring:

Berhane heeft in Eritrea een beroepsopleiding voor elektricien gevolgd

en ruim twee jaar als elektricien hoogspanning gewerkt in Eritrea. In 

Nederland heeft Berhane o.a. als ondersteuner van de huismeesters 

gewerkt, montagemedewerker bij RC Westland en recent een aantal 

maanden bij Best Fresh Group als productiemedewerker en inpakker

van fruit en groente bij de BFG in Poeldijk.

Persoonsomschrijving:

Hardwerkende, gemotiveerde en vriendelijke jongeman. Berhane  heeft 

zich tot op heden bewezen door te laten zien dat hij flexibel is en een 

aanpakker is. Berhane komt uit Eritrea en is vanaf 2014 in Nederland. 

Berhane spreekt inmiddels redelijk Nederlands. Hij heeft bijna niveau A2  

afgerond. Hij volgt dinsdagmiddag een cursus AGF Logistiek bij het Lentiz 

College.

Bijzonderheden:

Berhane wilt graag werken. Zijn voorkeur gaat uit om te werken als 

elektricien in de bouw. Hij staat ook open voor ander werk. Berhane is 

bereid om hiervoor een opleiding te volgen naast zijn werk. Beschikbaar 

alle dagen behalve dinsdag en woensdag. 



Naam:

Muhamud

Beroep:

Monteur Koeltechniek

Niveau:

MBO+

Recente werkervaring:

Mohamud heeft tot en met 2012 in Eritrea gestudeerd en succesvol zijn 

studie afgerond, richting aircondioning en koelingssystemen aan de 

College of Marine voor Toegepaste Wetenschappen en Technologie.

Hij heeft tijdens zijn studie stage gelopen richting onderhoud van kleine 

koelers en koelkasten.

Persoonsomschrijving:

Mohamud is heel gemotiveerd om te werken in een technische omgeving, 

bij voorkeur in airconditioning en koelingsystemen. Hij is een vriendelijke, 

leergierige jongen met een sociale instelling. Mohamud komt uit Eritrea

en is vanaf 2016 in Nederland en heeft voldoende beheersing van de 

Nederlandse taal. Als hij het niet goed begrijpt dan gaat hij over in het 

Engels. Hij spreekt goed Engelse en Arabisch.

Bijzonderheden:

Deze kandidaat is beschikbaar voor werk op de maandag en woensdag. 

Momenteel is Mohamud op deze dagen op het Werk-Leertraject bij 

Patijnenburg. Hij werkt nu op de productieafdeling o.a. inpakken, 

ompakken en verricht lichte assemblage werkzaamheden.
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 Naam:

 Trudy

 Beroep:

 Productiemedewerker

 Niveau:

 MBO

Laatste werkervaring:

Administratief medewerker bij Intergreen

Persoonsomschrijving:

Trudy is een doener, die houdt van veelzijdig en creatief bezig zijn. Zij kan 

goed plannen en organiseren, is structureel, netjes en kan goed 

samenwerken.

Bijzonderheden:

Trudy is voor 20 uur per week inzetbaar in een combinatie van lopend, 

zittend en staand werk. Dit bij voorkeur in een uitdagende, verantwoorde- 

lijke, creatieve functie in de licht administratieve hoek.
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 Naam:

 Yves

 Niveau:

 Yves spreekt goed Nederlands, hij

 met vlag en wimpel geslaagd voor

 zijn inburgering en heeft staatsexamen

 gedaan. In Congo heeft hij de lagere

 school en middelbare school

 doorlopen.

Recente werkervaring:

Yves volgt nu een Werk-Leertraject bij Patijnenburg. Hj wil het liefst een 

baan waar  hij met zijn handen  kan werken en een vak kan leren. Hij wil niet 

afhankelijk zijn van een uitkering en zo snel mogelijk uitkeringsonafhankelijk 

worden. Hij is op zoek naar een werkgever die hem deze kansen wil geven.

Persoonsomschrijving:

Yves heeft een positieve uitstraling, maakt makkelijk contact en pakt 

werkzaamheden snel op.

Bijzonderheden:

Yves beoefent rolstoel handbal bij Quintus. Hij  heeft deze sport leren kennen 

in Nederland. In het begin maakte hij allerlei fouten omdat hij de regels niet 

kende. Inmiddels gaat het heel erg goed, hij is snel met de rolstoel, is sterk

en scoort makkelijk. Yves maakt inmiddels deel uit van het Nederlands 

rolstoelhandbalteam. Vorig jaar zijn ze Europees kampioen geworden.

Naam:

Susie

Beroep:

Secretaresse, officemanager

Niveau:

MBO+

Laatste werkervaring:

Het ontwikkelen, uitvoeren en bewaken van het marketingcommunicatie-

plan voor een business-strategie, database update, cold-calls, afspraken 

maken, follow-ups, weekplanner, conference-call, progress report. Office 

management, correspondentie met klanten en volledige administratie. 

Susie heeft altijd gewerkt voor internationale bedrijven.

Persoonsomschrijving:

Susie is een zeer gemotiveerde dame. Je kunt goed zien dat zij uit de 

zakelijke dienstverlening komt; Susie ziet er uit om door een ringetje te 

halen. Daar komt bij dat Susie zelfstandig is, dynamisch en een flexibele 

persoonlijkheid heeft.

Bijzonderheden:

Susie komt oorspronkelijk uit Indonesië. Ze spreekt Engels, Indonesisch en 

heeft een mooi internationaal CV. Hoewel de communicatie met Susie altijd 

positief en prettig verloopt, spreekt zij de Nederlandse taal zeker nog niet 

vloeiend. Door haar leergierigheid, doorzettingsvermogen en uitgebreide 

werkervaring schiet Susie echter niets te kort en kan een werkgever zich 

erop verheugen om met Susie aan de slag te gaan!



 Naam:

 Naoual 

 Beroep:

 Administratief medewerker

 Niveau:

 MBO/HBO

Laatste werkervaring:

Administratief Medewerker bij de Belastingdienst Toeslagen.

Persoonsomschrijving:

Naoual is 27 jaar, geboren in Den Haag en getogen in het Westland. Zij is 

ambitieus, gemotiveerd en iemand die van aanpakken houdt. Resultaat 

gericht werken behoort ook tot haar competenties of dit nu zelfstandig is of 

in teamverband. Ook met een gezonde dosis stress kan zij goed omgaan. 

Zij is zeker nooit te oud om te leren! Tenslotte zou zij zichzelf willen 

beschrijven als een enthousiast en integer persoon. Ze is flexibel, 

klantgericht en zeer leergierig en heeft ruime werkervaring. Naoual is op 

zoek naar een nieuwe uitdaging. Een baan waarin zij zichzelf verder kan 

ontwikkelen.

Meer weten?
Neem dan contact 
met ons op!

Monique Straman

m.straman@mvowestland.nl

06 30 75 17 37

Jaap Hinfelaar

j.hinfelaar@patijnenburg.nl 

06 48 20 45 43

Monique van Ewijck

m.vanewijck@mvowestland.nl

06 23 16 15 21

Edwin Zuidgeest

e.zuidgeest@mvowestland.nl

06 18 64 48 26
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