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Plezier in je werk
In deze nieuwsbrief maken wij kennis met een nieuw stage bedrijf, enthousiaste werkzoekenden
en een nieuwe collega. Ook zien we hoe de eerste stagedag van Melvin is verlopen. Vergeet ons
niet te volgen op Twitter!
Werkplek gezocht! Even voorstellen...
Rick Kuipers

Mandy Brakkee

Jesse de Groot

Graag stellen wij Rick Kuipers
aan u voor. Rick is 20 jaar en
woont in Sappemeer. Hij is op
zoek naar een BBL-baan als verkoper in een kledingwinkel, supermarkt of sportzaak. Ook andere winkels trekken zijn interesse.
Rick heeft interesse in sport,
vooral fitness en zwemmen. Hij is
goed in samenwerken en luisteren en volgt goed instructies op.
Hebt u een BBL-plek voor Rick,
neem dan contact met ons op.

Ook Mandy Brakkee, 23 jaar en
woonachtig in Gasselternijveenschemond, is op zoek naar een
BBL-baan als verkoper in een
kledingwinkel, supermarkt of andere leuke winkel. Mandy heeft
de opleiding Detailhandel niveau
3 al afgerond maar wil graag
weer terug naar school om ook
niveau 4 te halen. Ze vindt het
leuk om met klanten om te gaan,
advies te geven en leiding te geven. Ook is ze sociaal, leergierig
en weet van aanpakken. Hebt u
een BBL-plek voor Mandy, neem
dan contact met ons op.

Jesse de Groot is 21 jaar en
woont in Groningen. Hij is op
zoek naar een BBL-baan als verkoper in een sportzaak, bouwmarkt, elektronicazaak of kledingwinkel, maar hij is ook geïnteresseerd in andere leuke winkels.
Jesse heeft interesse in mode,
muziek en sport. Hij is leergierig,
representatief, sociaal en een
doorzetter. Hij vindt het niet erg
om hard te werken en houdt van
een gezellige babbel. Hebt u een
BBL-plek voor Jesse, neem dan
contact met ons op.

Eerste stagedag
Melvin loopt sinds vorige week stage bij TMS. Zijn eerste stagedag is positief
verlopen en het is Melvin goed bevallen. De werkzaamheden bestonden uit
producten bijvullen en opstapelen, schoonmaken en de etalage indelen. Tijdens de eerste stagedag heeft Melvin nog niet veel nieuwe dingen geleerd.
Hij ervaart de eerste week als een soort voorbereidingsperiode waarin hij
meer te weten komt over het bedrijf en leert hoe het allemaal in zijn werk gaat
bij TMS. Tijdens de resterende periode van zijn stage verwacht Melvin veel
nieuwe dingen te leren maar denkt hij ook dat de werkzaamheden moeilijker
zullen worden. Een leuke en leerzame, maar spannende periode dus voor
Melvin!

Volgt u ons al op Twitter? Klik hier!
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Topmerk Schoenen (TMS) Interview
TMS (Topmerk Schoenen) is een bekende schoenenwinkel aan de Westerhaven in Groningen die topmerken voor topprijzen biedt aan de hele familie. Om
de beste kortingen te kunnen geven zijn inkopers van TMS altijd
opzoek naar de beste aanbiedingen. Bedrijfsleider Olaf Sap vindt
het belangrijk dat klanten blij binnenkomen en blij weer weggaan. Als klant kun je bij TMS
alle kanten op: Je kunt er vrijblijvend rondkijken, maar ook
gespecialiseerde hulp krijgen. De tevredenheid van de klant
staat altijd voorop. Als stageplek heeft TMS ook veel te bieden aan stagiaires. Voor alle niveaus en interesses zijn er
werk en stage mogelijkheden. Zo kun je zelfs doorgroeien
tot manager. Maar ook schoonmaken, vracht en goederen
verwerken, verkopen, klanten helpen en leiding geven zijn
opties als stagiaire bij TMS. Als bedrijfsleider vindt Olaf het
belangrijk dat werknemers het naar hun zin hebben op het
werk. Hij zorgt er graag voor dat mensen plezier hebben,
maar zegt wel dat dit altijd bij jezelf begint. ‘Eigen verantwoordelijkheid en initiatief nemen hoort erbij zodat je meer
kan leren binnen het bedrijf, we proberen niet alles voor te
kauwen.’ Maar, zegt hij ook, ‘wij willen er wel zijn voor iemand door te helpen en ondersteunen waar dat nodig is.’
‘We willen dat iedereen zich op zijn gemak voelt en vragen
kan stellen.’ ‘Het begint bij plezier hebben want als je geen
plezier hebt kun je ook niet verkopen.’ Kortom, TMS is een
gezellige werkplek waar tijdens het leren en werken ook plezier centraal staat.

Een nieuwe collega
Mijn naam is Ellen Freij, ik ben 23 jaar en kom uit
Sappemeer. Vanaf deze week ben ik bij Opleiding
Binn’stad twee dagen in de week werkzaam als
communicatiemedewerker. Afgelopen zomer heb ik
mijn opleiding International Communication afgerond en ik ben heel enthousiast om bij Opleiding
Binn’stad praktische werkervaring op te doen. Ik zal
mij voornamelijk bezighouden met het bijhouden van
de nieuwsbrief, website en andere communicatiemiddelen naar de buitenwereld. Voor en tijdens mijn
studie heb ik op verschillende plekken in het buitenland gewoond en ik ben dan ook erg geïnteresseerd
om in de toekomst weer het avontuur op te zoeken
in een ander land. Reizen spreekt mij aan omdat ik
meer wil zien van de wereld,
nieuwe mensen wil ontmoeten en
mijn kennis wil vergroten. Ook
ben ik geïnteresseerd in muziek
en lezen en ben ik veel te vinden
bij mijn vrienden. Ik ben sociaal,
avontuurlijk, positief ingesteld en
enthousiast.

Instroom voor AKA en niveau 1 is tot de
meivakantie (26 april) mogelijk. Afgelopen
woensdag 17 april was de laatste voorlichting.
Wil je nog weten of je je kan aanmelden?
Bel of mail naar het Leerhonk.

AGENDA
De volgende dagen is het
Leerhonk gesloten:
30 april - Koninginnedag
1 mei - Dag van de Arbeid
9-10 mei - Hemelvaart
20 mei - Pinksteren
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9712 LP
Groningen
050-3189449
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binnstad.nl

Wilt u de nieuwsbrief voortaan ook ontvangen? Vul het contactformulier in!

