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Behalve dit drukwerk verzorgt Roads Print

In de studio hangt een gezellige, informele sfeer en

en Pixels ook (raam)stickers, geveldoeken en

het hechte team maakt prachtige producten.

textielbedrukking. De werkplek is uitgerust met
moderne grafische software, een geavanceerde

Hoe ziet mijn begeleiding eruit?

printer en machines voor snijden, vouwen en

Bij de eerste kennismaking krijg je een rondleiding

nieten. Bestellingen worden afgeleverd bij klanten

door Roads Print en Pixels. Je krijgt uitleg over de

door de eigen bezorgdienst.

werkwijze, de dagindeling en werkzaamheden.
Het is mogelijk eerst een dagdeel proef te

Bij Roads Print en Pixels werken meerdere

draaien. De werkbegeleider kijkt met jou naar

werkbegeleiders en ongeveer honderd deelnemers

jouw interesses en mogelijkheden en maakt

verdeeld over de dagdelen van de werkweek.

afspraken over wat je gaat doen. Je krijgt
begeleiding bij het leren van het grafische vak

Informatie over Roads

en algemene vaardigheden die bij werken horen,

Roads Print en Pixels is een initiatief van Roads.

zoals samenwerken, feedback krijgen, voor jezelf

Roads begeleidt mensen met een psychiatrische,

opkomen, met klanten omgaan en natuurlijk het

verslavings- of justitiële achtergrond naar

vormgeven van jouw eigen toekomst. Op basis van

dagbesteding en werk. Bij Roads ga je écht aan de

jouw talenten, mogelijkheden en uitdagingen wordt

slag! Eventueel gecombineerd met behandeling,

een plan gemaakt dat we volgen en evalueren door

therapie of scholing.

middel van Talent Ontwikkel Gesprekken (TOG).

Bijzonderheid van Roads Print en Pixels
Roads Print en Pixels is een bruisend bedrijf
waar geen dag hetzelfde is. De diversiteit aan
opdrachten is groot. Er zijn verschillende taken
op verschillende niveaus te verrichten.

www.roads.nl

Roads Print en Pixels organiseert regelmatig
workshops en verzorgt oefenopdrachten.
Daarnaast is er begeleiding op de werkvloer en 
kun je gebruik maken van filmpjes en lesboeken.

Met welk vak maak ik kennis?
DTP (grafisch vormgeven)

Waaruit bestaat het werk?
Bij Roads Print en Pixels zijn de volgende functies
beschikbaar:
• DTP: het grafisch vormgeven van drukwerk zoals
visitekaartjes, folders, flyers, geboortekaartjes en
trouwkaarten, huisstijlen etc;
• Afwerking: drukwerk snijden, vouwen, nieten of
taken als ramen beletteren en folie maken voor

Wat wordt er van mij verwacht?

het bedrukken van T-shirts;

Zelfstandigheid in het uitbouwen van aangeleerde

• Administratie: facturatie en registratie;

vaardigheden, bereidheid tot leren, samenwerken

• Telefoon: klanten te woord staan die bellen naar

met anderen en voldoende inzet om met het team

Roads Print en Pixels en zelf klanten bellen over

tot een goed eindresultaat te komen.

bestellingen die klaar zijn;
• Sales: bellen naar nieuwe klanten, bellijsten

Wat is mijn eindresultaat?

maken, flyers verspreiden, speciale

Elke dag een goed teamgevoel en het neerzetten

verkoopacties bedenken;

van mooie grafische producten! Daarnaast een

• PR en communicatie: intern en extern regelen

werkplek waar je met plezier kunt werken.

van communicatie zoals het maken van

De ervaring die je opdoet, vormt een goede basis

nieuwsbrieven of het opstellen van berichten

om eventueel door te stromen naar een opleiding

voor sociale media.

of betaald werk.

Aanmelden en meer informatie
Roads

Roads Print en Pixels

Je behandelaar of begeleider kan je aanmelden voor

Heb je specifieke vragen, dan kun je terecht bij het team

Print en Pixels. Je kunt je ook online aanmelden via

van Roads Print en Pixels: 023 - 551 57 06

aanmelden@roads.nl. Voor algemene informatie

of info@roadsprintenpixels.nl. We zijn bereikbaar

kun je contact opnemen met het secretariaat

tussen 9.00 - 17.00 uur. Kijk ook eens op

van Roads: 020 - 590 86 20. Roads is bereikbaar

www.roadsprintenpixels.nl

op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur.
Kijk ook eens op: www.roads.nl

www.roads.nl

