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Eerste nieuwsbrief van opleiding Binn’stad voor professionals en ondernemers

Steeds meer leerlingen op stage!
Sinds het verschijnen van de vorige nieuwsbrief is er veel gebeurd. Er
zijn weer nieuwe aanmeldingen binnengekomen, de groep is in tweeën
gesplitst en meer leerlingen hebben stageplekken gevonden! In deze
nieuwsbrief laten we John Lobo aan het woord, praktijkbegeleider bij
stagebedrijf Saturn, om u over zijn positieve ervaringen met onze leerling
Marcel te vertellen. Verder gaan we binnenkort de Kerstboom optuigen
in het Leerhonk. Onze decembernieuwsbrief heeft u in ieder geval
binnen, een pak sneeuw is het enige wat nog ontbreekt!

Praktijkbegeleider aan het woord: John Lobo van Saturn
Al twee maanden loopt onze leerling Marcel stage bij Saturn aan het Sontplein. Hij werkt als verkoopmedewerker op de afdeling Entertainment. Daar
moet hij vakken vullen, artikelen beveiligen, de winkel netjes houden en klanten helpen. Het is dus een erg afwisselende functie. John Lobo, verkoopleider en praktijkbegeleider van Marcel, is tevreden over zijn stagiair en ziet
veel vooruitgang. Marcel neemt initiatief, heeft veel overzicht en vindt goed
zijn weg in het contact met de klanten.
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John is een actieve praktijkbegeleider die jongeren welgemeend een kans
gunt. Hij is enthousiast over de aanpak van Binn’stad en prijst het feit dat onze docenten en jongerencoach zoveel “korter op de bal spelen” dan bij reguliere opleidingen. Ook de structuur waarbij leerlingen zich ‘s ochtends eerst
op het Leerhonk melden voor ze naar hun stageplek gaan, blijkt erg goed te
werken. Als begeleider stimuleert John zijn pupillen om problemen op tijd aan
te geven en om er bewust voor te kiezen aan hun toekomst te werken. “The
only way is up!”
Binn’stad is blij dat het zo goed gaat met Marcel en dat hij bij Saturn zo’n
interessante en betrokken stageplek heeft gevonden!
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Volgt u @Binnstad al op Twitter? Klik hier!
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Sponsoren en samenwerkingspartners van
Opleiding Binn’stad zijn
nu vereeuwigd op onze
sponsormuur!
Voor meer informatie
over onze sponsoren en
partners, zie onze website
of lees verder voor meer
informatie over partner
Groningen City Club op
deze pagina.
Kerstvakantie: de balans opmaken!
Van 26 december t/m 8 januari hebben onze leerlingen Kerstvakantie. Het
Leerhonk is echter de tweede week van de vakantie gewoon open. Binn’stad
heeft dan tijd om na de turbulente eerste maanden de puntjes op de i te
zetten! Onze groep leerlingen is sinds het begin drie keer zo groot geworden,
de groep is in tweeën gesplitst en er is een derde Noorderpoort-docent
bijgekomen. De voorlichtingen worden druk bezocht door leerlingen en professionals en Binn’stad krijgt steeds meer bekendheid in het werkveld.
Op 9 januari gaan leerlingen van Opleiding Binn’stad weer met frisse moed
aan de slag. Wij wensen u alvast fijne feestdagen toe!
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Partner: Groningen City Club
De ‘Vereniging Groningen City Club’ is een moderne ondernemersvereniging
van en voor ondernemers in de Groninger binnenstad. De vereniging telt zo’n
zeshonderd leden uit vrijwel alle branches: detailhandel, horeca, hotels,
banken, verzekeringen, accountancy, notarissen, makelaardij, woningbouwcorporaties, aannemers, reclame en marketing, cultuur, semi-overheden, toeleveranciers, informatietechnologie etc. Het lidmaatschap biedt diverse voordelen: het levert kennis en kennissen op. Het doel van de vereniging is een
gezond en dynamisch ondernemersklimaat te bevorderen
door structureel overleg tussen ondernemers, overheden,
Kamer van Koophandel, MKB en andere relevante partijen. De Groningen City Club ondersteunt Opleiding
Binn’stad bij het vinden van stageplekken.
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www.groningencityclub.nl

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

