Werken en leren in een
grafische omgeving!
Nezzo Print en Creatie

Werken en leren
in een professioneel
grafisch bedrijf
Wil jij graag aan de slag in een regulier bedrijf? Andere mensen ontmoeten? Of een vak leren? Dan is Nezzo print en creatie iets voor jou.
Nezzo print en creatie ligt in het centrum van Druten. Het is een fullservice grafisch bedrijf dat printwerk en reclameproducties levert aan
particulieren en bedrijven. De medewerkers zijn mensen met een
handicap of een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Zij verzorgen de
grafische vormgeving, het printwerk, ze doen de administratie en
staan klanten te woord. Terecht, want medewerkers van Nezzo leveren
vakwerk. Bij Nezzo is veel mogelijk. Je kunt er ook een grafische
opleiding volgen of je voorbereiden op (betaald) werk.

Nezzo is er voor jou
Bij Nezzo print en creatie werken mensen
met een lichamelijke en/of (licht)
verstandelijke beperking en mensen die
om een andere reden een grote afstand
tot de arbeidsmarkt hebben. Werk je
graag in een echt bedrijf of wil je een
grafische opleiding volgen? Neem dan
contact op met Nezzo. Het adres vind je in
deze folder.

Ontdek wat je leuk vindt

Voor wie van afwisseling houdt

Welk beroep past het best bij jou? Werk je
graag met de computer of sta je liever
achter de balie? Je kunt ontdekken wat je
goed kunt en leuk vindt. Samen met
Nezzo. Er is altijd een begeleider in de
buurt om je te ondersteunen. Je leert er
om goed en zelfstandig te werken.

Je kunt kiezen uit veel verschillende
werkzaamheden bij Nezzo. Hou je van
afwisseling? Ook dat kan. Hieronder vind
je een overzicht van werkzaamheden.
• Vormgeving
• Print- en kopieerwerk
• Nabewerking
• Mailings verzorgen
• Balie / administratie
• Werken in de kantine
• Opleiding

Beter af bij erkend leerbedrijf
Nezzo is een erkend grafisch leerbedrijf.
Je kunt er als je wilt de opleiding
Assistent Mediamedewerkers (niveau 1)
volgen. Bij Nezzo kun jij je zo voorbereiden op een (betaalde) baan bij
andere bedrijven. Of je blijft bij Nezzo
werken.

Vormgeving

Print- en kopieerwerk

Maak je graag iets moois voor klanten?
Kies dan voor de ontwerpafdeling. Daar
werk je achter de computer met programma’s als Photoshop en InDesign. Je
verzorgt de vormgeving voor bedrijven,
bijvoorbeeld visitekaartjes, brochures en
briefpapier. Maar ook particulieren
kunnen bij Nezzo terecht, voor bijvoorbeeld geboortekaartjes en trouwkaartjes.
Je bent iemand die goed met anderen kan
samenwerken. Ook wil je graag nieuwe
dingen leren. Je blijft jezelf ontwikkelen.

Wil jij graag een professionele printer/
copier bedienen? Of wil je dit leren? Dat
kan. De klant wil een kwalitatief goed
product en daar zorg jij voor.

“Wat ik zo leuk vind hier? Klanten
nemen ons werk serieus en Nezzo
geeft me de kans me te ontwikkelen.
Toen ik bij Nezzo binnenkwam, voerde
ik alleen opdrachten uit. Nu krijg ik
de kans om zelf ontwerpen te maken.
Het is mijn droom om ooit voor
mezelf te beginnen als ontwerper.”
Deniz Sarac
ontwerper en dtp’er

“Thuis hadden we een drukkerij. Ik heb
het Grafisch Lyceum gevolgd. Toen ik
nierpatiënt werd, moest ik van het
ziekenhuis in beweging blijven. Zo
kwam ik bij Nezzo in de nabewerking
terecht. Het mooie aan mijn werk is

Nabewerking

dat ik het eindproduct zie. Pas als wij

Als het drukwerk klaar is, ben je er nog
niet. Soms moet je dan nog ander werk
doen: papier snijden, lijmen, inbinden,
vouwen en nieten. Dat is allemaal
nabewerking. Vind je dat leuk? Voor dit
werk heb je een goede handfunctie nodig.
En werkinzicht. Je werkt ook graag met
andere collega’s samen.

klaar zijn met de nabewerking, is het

Mailings verzorgen
Nezzo print en creatie verstuurt ook
mailings in opdracht van bedrijven.
Het gaat dan om een heleboel brieven

product helemaal af.”
Lesley Mooren
medewerker nabewerking

tegelijk of om pakketjes. Wil je op die
afdeling aan de slag? Je stelt dan
pakketjes samen of je vouwt de brieven
en stopt ze in enveloppen.

“De meeste klanten herkennen mij
als ik hen aan de balie ontvang.
En dat is leuk. Naast het baliewerk
doe ik ook de administratie. Ik ben

Balie/administratie
Ga je graag met mensen om? Dan is een
baantje aan de balie iets voor jou.
Je staat klanten vriendelijk te woord,
ook telefonisch. Je bedient de kassa en
je doet licht administratief werk. Doe je
liever meer administratie? Dan ben je
bezig met orderverwerking en boekhouding. Je verstuurt rekeningen en
verwerkt bankafschriften. Je weet wel
iets van boekhouden en je kunt rekenen.
Ook wil je met een administratieprogramma leren werken.

Werken in de kantine
Bij Nezzo werken veel mensen. Die
hebben in de pauzes eten en drinken

er trots op dat ik het computerprogramma Drumis zo goed beheers.
Ze noemen mij hier dan ook ‘hoofd
administratie.”
Ellen van Haren
medewerkster balie en administratie

nodig. Als medewerker in de kantine zorg
je voor koffie, thee en soep. Je dekt de
tafels en doet de afwas. Ook maak je de
keuken schoon. Voor deze functie moet
je netjes kunnen werken. Je leert omgaan
met hygiëne.

Opleiding Assistent
Mediamedewerker 1
Nezzo beschikt over een prima opleidingslokaal, waar de opleiding Arbeidsmarkt geKwalificeerd Assistent (AKA)
met de richting Multi Media (niveau 1)
wordt gegeven. Het eerste jaar volg je
de algemene AKA-opleiding. Verplichte
onderdelen van deze opleiding zijn
Nederlands 1F/2F en rekenen 1F/2F en
ECDL (European Computer Drivers
Licence) waarmee je basisvaardigheden
voor het werken met computers opdoet.
Ook LLB (Leren, Loopbaan, Burgerschap)
behoort tot de verplichte lesvakken. Na
dit algemene jaar krijg je vakinhoudelijke
lessen over onder andere vormgeving,
kleurbeheer en grafische pakketten als
InDesign en Photoshop.
Er is plaats voor maximaal twaalf leerlingen. Instromen kan ieder moment, mits

er plaats is. Je moet minimaal 18 jaar zijn
om mee te doen. De opleiding duurt 1-3
jaar, afhankelijk van je eigen vaardigheden en leertempo. Met het diploma in de
hand kun je als assistent aan het werk in
de samenleving of bij Nezzo. Afhankelijk
van het behaalde niveau in Nederlands
en rekenen kun je doorstromen naar een
vervolgopleiding niveau 2 aan het ROC.
“Twee dagen in de week werk ik bij
Nezzo, in de nabewerking en in de
printerruimte. En ik werk aan het
archief. Alles wat we gemaakt hebben, moet ik uitzoeken en op naam
opbergen. Zo kunnen we altijd iets
terugvinden. Ik ben blij met deze leerwerkplek, want ik leer steeds weer
nieuwe weer dingen bij.”
Kimberly Roos
Medewerker nabewerking
en printerruimte

Een initiatief van Pluryn
Pluryn ondersteunt bij wonen, werken,
leren, dagbesteding en vrije tijd. Dat
doet de organisatie vanuit meer dan 140
locaties in Gelderland, Noordoost-Brabant
en Noord-Limburg. Pluryn ondersteunt
3.000 cliënten. Er werken 3.500 medewerkers. Nezzo is een maatschappelijke
onderneming van Pluryn.

Waar vind je Nezzo?
Nezzo print en creatie
Kattenburg 60
6651 AR Druten
Telefoon: (0487) 52 90 90
E-mail: info@nezzo.nl

Postadres

: Postbus 6, 6860 AA Oosterbeek

Telefoon

: 088 779 20 00

E-mail

: info@pluryn.nl

Internet

: www.pluryn.nl

3048-NEZCL1112479

Bezoekadres : Utrechtseweg 316, 6862 BC Oosterbeek

Nezzo print en creatie
t.a.v. de bedrijfsleider
Kattenburg 60
6651 AR Druten

Ik wil graag meer weten over:
vormgeving
printen en kopiëren
nabewerking
mailings verzorgen
receptie/administratie
kantine, keuken en schoonmaak
	opleiding Assistent Mediamedewerker 1
E-mail:

Telefoon:

Postcode

Adres:

Naam:

Woonplaats:

Neem zo snel mogelijk contact met mij op:

Antwoordbon voor meer informatie over werken bij Nezzo print en creatie

