Adres
Amerikalaan 199
3526 VD Utrecht
(Krachtstation Kanaleneiland)

Contact
Heb je vragen? Wil je meer weten over de mogelijkheden?
Neem dan contact met ons op:
e-mail: coffeemaniabyboogh@boogh.nl
telefoon: 06 - 1043 9934

Coffeemania
By Boogh
een nieuwe kans op
de arbeidsmarkt

Je bent van harte welkom!

Brasserie
Bij Coffeemania By Boogh werken Coffeemania en Stichting Boogh samen.

Coffeemania By Boogh
een nieuwe kans op de arbeidsmarkt
Lijkt het je leuk om in de horeca te werken? Wil je onderzoeken hoe het met je
gaat als je weer actief aan de slag gaat? Wil je doelgericht werken aan je
persoonlijke ambities en deel uitmaken van de arbeidsmarkt? Kom dan werken
bij Coffeemania By Boogh in Utrecht. Je bent van harte welkom!

Wat is Coffeemania By Boogh?
Coffeemania By Boogh is een brasserie waar iedereen zich thuis voelt. Op deze
centrale plek in Utrecht Kanaleneilanden kunnen bezoekers en buurtbewoners
elkaar ontmoeten voor de lunch, borrel en diner. Ook voor catering, als vergaderlocatie en voor zaalhuur kun je hier terecht.
Coffeemania By Boogh is éxtra bijzonder, want in deze brasserie begeleidt Boogh
mensen met hersenletsel. Boogh zet mensen op die manier terug in hun kracht.
En dat is uniek in Nederland!
Boogh is de specialist op het gebied van begeleiden, behandelen, trainen en
re-integreren van mensen met hersenletsel (NAH), een lichamelijke beperking of
chronische ziekte in Midden-Nederland.
Kijk op www.boogh.nl voor meer informatie.

Wil jij terug in je kracht komen?
Coffeemania By Boogh biedt mensen de gelegenheid om
weer aan de slag te gaan. Om arbeidsmogelijkheden te
(her)ontdekken en te werken aan persoonlijke groei en
ontwikkeling. Daar helpen wij je graag bij!

Wat kun je doen bij Coffeemania By Boogh?
De werkzaamheden zijn divers: je kunt werken in de bediening,
in de keuken of in de schoonmaak. Je kunt bijvoorbeeld de
broodjes klaarmaken, de ingrediënten voor de soep snijden, of
de vergaderzaal in orde maken voor de gasten.
Je hoeft niet direct alles te kunnen. Samen kijken we naar jouw
mogelijkheden. Zo versterk jij jouw persoonlijke vaardigheden
en verwerf je (nieuwe) competenties. Waar het bovenal om gaat
is dat je naar eigen vermogen en met plezier aan jouw doelen
werkt!

Pas jij in het team van Coffeemania By Boogh?
Werken bij Coffeemania By Boogh is een mogelijkheid om weer
verder te komen. Wij zoeken mensen die willen en kunnen
werken aan hun eigen doelen. We vragen mensen die:
•	bij voorkeur met eigen vervoer naar de brasserie komen;

•	minimaal drie maanden beschikbaar zijn voor tenminste één
dagdeel in de week;
•	een opdrachtgever hebben (een werkgever, een uitkering van
het UWV of de gemeente). Neem contact met ons op om te
horen welke financieringsmogelijksheden er zijn.
Per dagdeel is er ruimte voor vijf mensen. Het gaat om
onbetaald werk.

Zin om aan de slag te gaan?
Neem contact met ons op,
want wij gunnen je een
leerervaringsplek bij ons!

