
Wat biedt de Vakschool?
Bij Faber willen wij dat jij jezelf en je kwaliteiten 

ontwikkeld. Ook als je jouw talent nog moet ontdekken! 

De Faber Vakschool laat je kennismaken met het 

prachtige ambacht van schilder. Via onze 

beroepsopleiding leer je de basisprincipes van het 

vak. Ontstaat er liefde? Dan kan je in combinatie met 

een contract van Faber nog een reguliere opleiding 

volgen of je gaat direct aan de slag in de praktijk. Net 

wat bij jou past. 

Ben jij de kandidaat?
Hoe weet je nou of onze Vakschool iets voor jou is? Er 

zijn een paar kenmerken die je nodig hebt:

Wat bieden we nog meer? 
Herken jij jezelf hierin? Dan is onze Vakschool 

misschien wel iets voor jou! We bieden je een 

mooie opleiding, maar ook:

• Mogelijkheid tot vakgerichte opleidingen

• Kans om in de praktijk aan de slag te gaan

• Een contract bij Faber

En wanneer je officieel in dienst bent:

• 25 vakantiedagen per jaar

• 8% vakantiegeld

• Doorbetaling wettelijke feestdagen

Wij zijn trots op onze vakkrachten en daar staat wat 

tegenover: voor ieder gewerkt uur spaar jij punten voor 

mooie cadeaus. Denk hierbij aan gereedschap, 

huishoudelijke apparatuur, leuke uitjes en nog veel meer!

Meer weten?
Ben je enthousiast geworden na het lezen van al 

het bovenstaande? Dan bespreken we graag met 

jou de mogelijkheden. 

Heb je vragen? Neem contact op met
Joni Hendrix via 06-836 553 64 of
mail naar j.hendrix@faberpersoneel.nl.

Over Faber
Faber is dé werkgever in de bouw- en 

schildersbranche waar alles fantastisch geregeld 

is. Wij zorgen ervoor dat jij, als vakman, op de 

mooiste klussen aan de slag gaat. Wij zoeken 

samen met jou een baan die echt bij jou past, 

zodat jij elke dag met veel plezier optimaal je 

werk kan uitvoeren. We doen wat we zeggen en 

zeggen wat we doen. Zo gaan we een stap verder 

om persoonlijk het verschil te maken. 

Kijk ook op faberpersoneel.nl.

Wil jij een mooi vak leren? En daarmee een baan waarmee jij 
het verschil maakt, maar veel baanzekerheid en een goed 
salaris hebt? 

Lees dan snel verder! 

• Je wilt iets met je handen doen

• Je wordt blij van binnen en buiten werken

• Je wilt mooie dingen maken

• Jij houdt van menselijk contact

• Je spreekt en schrijft correct Nederlands

• Je wilt de opleiding goed afronden en
het veiligheidscerficaat behalen

http://www.faberpersoneel.nl



