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Kom werken 
bij Promen!

Hier subheadline 
in de Marydale
Samen 
 stralen(d)!



Groen

Catering

Bekijk hier het filmpje 
 van onze catering 

In het Groen onderhoud je natúúrlijk de  
plantsoenen in de omgeving. Wat veel mensen 
niet weten is dat je als medewerker Groen  
véél meer doet. Je knipt en snoeit heesters 
en hagen, je verwijdert onkruid en zwerfvuil, 
maait gazons en maakt buitenmeubels en 
speeltoestellen schoon. Ook verwijder je  
graffiti of kauwgom, als dat nodig is.  
Zodat alles er weer netjes bij staat!

Als cateringmedewerker van Promen 
werk je bijvoorbeeld in een gemeente-
huis, bij drinkwaterbedrijf Oasen of 
op een andere plek. Je wordt getraind 
in hoe je omgaat met klanten en in  
voedselveiligheid. Je werkt in een team 
en wordt aangestuurd door iemand  
met veel cateringervaring. We werken 
in onze catering met de beste en 
verse producten.



Als schoonmaker bij Promen houd je  
panden schoon, bijvoorbeeld scholen,  
kantoren, gemeentehuizen en bedrijven. 
Je krijgt begeleiding en een opleiding. Je  
mag werken met de nieuwste methodes 
en met moderne middelen en apparaten. 
Ook het reinigen van tapijt, glas en  
gevels kunnen taken van je worden.  
Je werkt overdag, dat is wel zo gezellig! 

Schoon

Heb je interesse in logistiek? Dan kun je via 
ons werken bij PostNL of een andere logistieke
partij. Je werkt in een vast team van Promen.  
Als dat nodig is, word je naar je werkplek 
vervoerd. Daar sorteer je bijvoorbeeld pak- 
ketten. Bij PostNL zorg je er met je team 
voor dat alle pakjes op tijd worden bezorgd!

Logistiek

Als je werkt bij Productie of Techniek 
doe je allerlei inpakwerk of stel je van 
alles samen. Dat kan het inpakken 
van chocolaatjes of cosmetica zijn, 
het samenstellen van kerstpakketten, 
het sealen van pallets, etc. Ben je 
technisch? Dan mag je misschien 
ook schakelkasten of kassasystemen 
in elkaar zetten.

Productie & Techniek



Wij zijn een mensontwikkelbedrijf. Bij ons 
werken mensen met een arbeidsbeperking 
of mensen die moeite hebben om op eigen 
kracht bij een werkgever te werken.  
We begeleiden en coachen mensen en  
we ontwikkelen hun talenten. Daardoor 
kunnen onze medewerkers aan de slag 
op de arbeidsmarkt. Dan doen we met de 
hulp van vakspecialisten en jobcoaches.

Over Promen

Wij kijken naar wat  jij leuk 
vindt en aankan en daar vinden 
we de leukste en beste baan bij!

Locatie Gouda
Zuider IJsseldijk 46
2808 PB Gouda

Locatie Capelle a/d IJssel
Hoofdweg 20
2908 LC Capelle a/d IJssel

Heb je vragen of interesse? 
Laat het ons weten!
werkenbijpromen@promen.nl of bel naar: 088 - 9898 000

www.werkenbijpromen.nl


