WIE IS UNBRICKABLE?

unbrickable is een jong en creatief bedrijf dat zich bezighoud met de verkoop van losse
LEGO items via onze webshops. Ook realiseren wij samen met onze klanten unieke bouwstenen logo’s, relatiegeschenken en custom modellen. Daarnaast verhuren wij via LSPkits
ook LEGO serious play sets om facilitators te ondersteunen bij hun workshop.
Dit doen wij om werkplekken voor jongeren met een uitdaging te creeren. Op deze manier krijgen zij kans om hun sociale en werkgerelateerde vaardigheden te ontwikkelen. Dit
(willen) wij doen in samenwerking met onze partners en klanten, waarbij samenwerking,
creativiteit en saamhorigheid centraal staan.
lees meer op www.unBRICKable.info

ACTIVITEITEN
Verwerking lego

Magazijn beheer

Dit zijn veel verschillende
activiteiten
op diverse niveaus
zoals het uitzoeken
op (category, item,
kleur), controleren,
tellen en digitaliseren van de LEGO

Bij magazijnbeheer
worden alle items
op de juiste locatie
gelegd.
Daarnaast
worden nieuwe items
geregistreerd
en
kwaliteits controles
uitgevoerd.

BRICKS WITH

CARE

Verwerking orders

Klantenservice

Bij het uitvoeren van
Software / ICT
deze activiteit worden
de bestelde items opMarketing / trends
gezocht, ingepakt en
gereedgemaakt voor
Inkoop / verkoop
verzending.

Overige

Door onze ervaring zien wij dat jongeren met onder andere autisme weinig kans hebben op een bijbaan, na het
ontgroeien van de zorgboederij. Hierdoor stagneert de
sociale en werkgerelateerde ontwikkeling, waardoor ze
niet meekomen met leeftijdsgenoten. Dit leid tot isolement, depressie en afstand tot de arbeidsmarkt op latere leeftijd.
Bij unbrickable is het doel preventief, deze jongeren
middels een bijbaantje (met loon) in teamverband deze
vaardigheden te laten ontwikkelen.

Onze werknemers

Onze jongeren zijn mensen van 14-21 jaar met een uitdaging zoals autisme en ADHD en jongenren zonder de uitdagingr. Met een verdelings van 50/50. Deze combinatie zorgt ervoor
dat jongeren leren van elkaar en elkaar versterken op sociaal en werkgerelateerde gebiedt.

WERKPUNTEN

Bij unbrickable kijken we eerst naar
wat de jongeren wel kunnen. Hoe wij
hun talenten kunnen inpassen in ons
bedrijf. Daar waar nodig bieden wij
zorg op sociale en werk gerelateerde
punten.

START

ONTWIKKELING

VERVOLG

De kennismaking met
unbrickable en ons
team begint met het
onderzoeken of er
een klik is van beide
kanten. We kijken wat
de het ontwikkelpotentieel is en wat de
doelen zijn die we
gaan nastreven.

Met het personelijke doelenplan werken aan de sociale
en werkgerelateerde
vaardigheden.
Ze zijn onderdeel van
het team met hun eigen verantwoordelijkheden.

Na de tijd bij unbrickable kijken we naar
eventuele
vervolgstappen. Bijvoorbeeld
een opleiding of een
nieuwe baan. Waar
nodig helpen we de
jongeren naar de
toekomstige school/
werkgever

- Werken vanuit talenten.
- Werken vanuit wat je wel kunt
- Alleen zorg waar nodig is
Lorem
ipsum
dolor
- Proces
word
aan sit
jouamet,
aan gepast
consectetur
elit. Cras
jij niet aanadipiscing
het proces
interdum
congue urna, eu dig- Eigen regie
nissim
volutpat
id.wat
Nullam
in
- loonnisl
voor
het werk
je doet
neque
et enim eelis,
euismod eu
- Eigenwaarde
en participatie
tincidunt
maximus in diam.
- Samenquis,
als team
- Jong en oud werken samen

ULTIEME
DOEL

Graag willen we samenwerken om
deze impact te realiseren.
Heeft u een idee? Bent u nieuwschierig? Of kunt u ons verder helpen?
Neem dan contact met ons op
voor meer informatie.
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!

Dat onze jongeren voldoende zelfkennis hebben opgedaan om sociaal en
werkgerelateerd te kunnen functioneren in de maatschappij

