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Wat leer ik en wat kan ik doen?
Recycle is een zeer divers bedrijf met verschillende 
soorten klanten. Je kunt dan ook kiezen voor 
functies van verschillende niveau’s. In onze winkels 
staat klantcontact centraal en in onze werkplaatsen 
werk je achter de schermen in een technische 
functie. Bij onze locatie in De Hallen verzorgen 
wij beheer werkzaamheden waar ook functies 
voor zijn. Tenslotte is Recycle Maakt geschikt voor 
mensen die creatief aan de slag willen. Je krijgt 
wekelijks scholing om jouw vakkennis te vergroten 
en je kunt je specialiseren in verschillende 
werkgebieden.

Bij Recycle kan je kiezen uit de volgende 
functies:
•  Fietsenmaker: we maken onderscheid tussen 

reparatiewerk en restauratiewerk. Reparatiewerk 
is productie draaien en doen wat de klant zegt. 
Restauratie gaat over het nabouwen van een 
klassieke fiets op zo’n mooi mogelijke manier. 

•  Medewerker beheer: schoonmaken kantoren, 
gasten ontvangen, aanspreekpunt beheer  
De Hallen, stalling beheren

•  Medewerker Recycle Maakt:: ontwikkeling en 
creatie van producten die worden verkocht in 
Recycle De Hallen en de Roads Maakt webshop.

Hoe ziet mijn begeleiding eruit? 
Je gaat aan de slag door proef te draaien.  
Samen met de werkbegeleider wordt in deze 
periode gekeken naar jouw mogelijkheden en 
wensen. Je maakt met hem afspraken over wat je 
gaat doen. Daarna ga je zelfstandig aan de slag. 
Naast vakbegeleiding, begeleiden we je bij het 
leren van algemene vaardigheden die bij werken 
horen,  zoals samenwerken, assertiviteit en 
natuurlijk vormgeven aan uw toekomst. Op basis 
van jouw talenten, mogelijkheden en uitdagingen 
wordt een plan gemaakt dat we volgen en 
evalueren door middel van Talent Ontwikkel 
Gesprekken (TOG). 

Recycle is een fietsenwinkel en werkplaats. Naast 
fietsreparaties richt Recycle zich op het restaureren van 
klassieke (oude) fietsen en het maken van bijzondere 
accessoires van fietsmaterialen. De fietsenwinkel en 
werkplaats zijn gevestigd in het prachtige historische pand  
De Hallen in Amsterdam Oud-West. Recycle knapt ook 
fietsen op voor collega-fietsenmakers uit de buurt en 
onderhoudt de Hallenpassage.



Waaruit bestaat het werk? 
Afgepast op jouw mogelijkheden beginnen we 
met klussen die leren hoe een fiets technisch in 
elkaar zit. Basistechniek voornaaf en achternaaf 
is hier een voorbeeld van. Vaak starten we 
met opbouwwerk; het (de)monteren en leren 
beoordelen van fietsonderdelen of deze voor 
hergebruik geschikt zijn. Na verloop van tijd is 
het mogelijk om klanten te helpen met hun fiets. 
De fiets aannemen, het probleem begrijpen en 
oplossingen aandragen, het maken van een 
reparatiebon en het bedienen van de kassa. 

Wat wordt van mij verwacht? 
Goede inzet, collegialiteit en betrouwbaarheid. 
Je hoeft geen werkervaring te hebben als 
fietsenmaker om bij Recycle te beginnen, maar  
als je met fietsen wil werken, wel affiniteit
met techniek. 

Wat is mijn eindresultaat? 
De kick van mooie fietsen maken! De werkervaring 
die je opdoet bij Recycle vormt goede basis voor 
doorstroom naar een opleiding of betaald werk
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Meld je aan!

Roads
Je behandelaar of begeleider kan je aanmelden 
voor Recycle. Je kunt je ook online aanmelden 
via aanmelden@roads.nl. Voor algemene informatie 
kun je contact opnemen met het secretariaat 
van Roads: 020 - 590 86 20. Roads is bereikbaar 
op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur. 
Kijk ook eens op: www.roads.nl

Recycle 
Heb je specifieke vragen, dan kan je terecht bij  
het team van Recycle: 020 – 489 70 29. Recycle is 
geopend op maandag t/m vrijdag van  
09.00 - 17.00 uur. De winkel is 7 dagen per week 
open tussen 11.00-19.00 uur en in het weekend  
11.00-18.00 uur
www.recyclefietsen.nl

Recycle Sciencepark
Carolina MacGillavrylaan 1424 
1098 XA Amsterdam 
 06 40 12 21 84

Recycle Amstelstation
Eerste Ringdijkstraat 10 
1097 BC Amsterdam
06 54 77 57 14

Recycle Amsterdam ZO
Dennenrodepad 275 
1102 AA Amsterdam
06 36 44 08 73

Recycle De Hallen
Hannie Dankbaarpassage 27 
1053 RT Amsterdam
020 489 70 29 


