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Een volle nieuwsbrief staat voor u klaar!
Sinds het verschijnen van de vorige nieuwsbrief hebben verschillende leerlingen een
(nieuwe) stageplek gevonden. Twee van deze leerlingen staan in deze nieuwsbrief, namelijk
Benjamin bij de Bart Smit en Tisa bij de ICI Paris. Verder stellen wij zowel een
nieuwe leerling aan u voor, als onze stagiaire Ann, wordt er verteld over de
workshop die de medewerkers van Binn’stad hebben gevolgd en de enquête
die we laten rondgaan.
Eerste stagedag van Benjamin Roemers bij Bart Smit
Maandag 2 april was de eerste stagedag van Benjamin (21 jaar) bij de Bart Smit. Zijn
eerste klus was het scannen van artikelen met een scanapparaat. Daarna printte hij samen met een collega de prijskaartjes uit en bevestigde deze kaartjes op de goede plek.
Benjamin heeft meteen gevraagd of ze hem de kassa wilden leren. Zijn eerste werkdag
heeft hij in totaal tien klanten geholpen en ook nog een cadeautje ingepakt. “Ik kan het
nog steeds” vertelt Benjamin omdat hij ook een tijd bij de Intertoys in Beijum heeft gewerkt. Deze winkelervaring is volgens hem erg handig. Hij weet bijvoorbeeld dat wanneer
het even rustig is in de winkel, je dan moet gaan spiegelen om de winkel netjes te maken. Spiegelen betekent de producten met het etiket naar voren draaien en het naar voren brengen van producten om één lijn te krijgen. Ook sta je door het spiegelen actief op
de werkvloer waardoor de klanten je goed kunnen benaderen voor vragen over producten, aldus Benjamin. Bij de Bart Smit hoopt Benjamin nog meer productkennis op te
doen waardoor hij veel klanten kan helpen met het uitzoeken van het gewenste product.
Team Binn’stad wenst Benjamin veel succes tijdens zijn stage bij de Bart Smit!

Nieuwe leerling voorgesteld: Stefan Magermans
Stefan Magermans (19) is sinds 28 maart gestart bij Opleiding Binn’stad. Voordat hij aan deze opleiding begon heeft
hij bij de Milieudienst gewerkt waar hij containers leegmaakte, witgoed ophaalde en fietsen uit elkaar haalde. Zijn
contract liep af waardoor hij de kans zag om zich verder te
ontwikkelen in de schoolbanken, namelijk Opleiding Binnstad. Hij heeft gekozen voor de detailhandel omdat hij ervaring heeft opgedaan in een winkel waar ze ICTbenodigdheden verkochten. Wat daar goed ging en wat
hem aanspreekt aan de detailhandel is het zelfstandig werken, het verkopen van onderdelen en het contact met de
klanten. Stefan heeft als hobby autocross en in het weekend is hij, naast zijn baantje als
postbezorger, te vinden in de provincie op zijn motor. Bent u op zoek
naar een hardwerkende, klantvriendelijke stagiair of weet u een geschikte stageplek? Geef dit dan
door via onze website!

Enquête
Sinds september 2011 zijn er, vanuit het leerhonk
Binn’stad aan het Boterdiep, twee groepen leerlingen van start gegaan. Het schooljaar duurt nog
ruim drie maanden, maar we kijken al vooruit naar
het volgende schooljaar. Project Binn’stad is een
pilot en daarom zijn we constant bezig verbeteringen aan te brengen. Uw mening is daarom van
belang.
Hebt u een e-mail gekregen met een link naar de
enquête? Dan willen we u vragen om de enquête
in te vullen, wat anoniem kan. Wilt u een uitgebreidere bijdrage leveren in de verbeterpunten?
Noteer dan uw naam en telefoonnummer en wij
nemen contact met u op. Nog
geen e-mail ontvangen en hebt u
het idee dat u verbeterpunten kunt
aandragen? Meldt u zich dan aan
via deze link en u krijgt de enquête
toegestuurd. Alvast bedankt voor
uw medewerking!

Volgt u ons al op Twitter? Klik hier!

Nieuwsbrief 7 - April 2012

Opleiding Binn’stad

Hoe gaat het met…. Tisa bij de Ici Paris?
Tijdens een tussenevaluatie met Fenna Rozenga, de filiaalmanager van ICI Paris Herestraat en natuurlijk met Tisa Halmeyer, stagiaire Binn’stad, is gesproken
over het verloop van de stage. Volgens Fenna heeft Tisa het écht naar haar zin
bij de ICI Paris. Ze komt erg enthousiast over en vindt alle werkzaamheden leuk
om te doen. De werkzaamheden doet ze ook prima, ze leert snel. “Vanaf nu
gaan we haar nog beter klaarstomen als ICI Paris-medewerkster!”, aldus Fenna. Prettig aan Opleiding Binn’stad is dat de leerlingen meerdere dagen stage
lopen waardoor ze echt iets kunnen toevoegen aan het bedrijf. Ook de extra
begeleiding wordt zeer gewaardeerd. Eén van de doelen die Tisa zichzelf heeft
gesteld is meer ervaring op te doen met productkennis. Vooral op het gebied
van gezichtsproducten wil ze meer leren. Fenna verteld dat er een training is
volgende week van een merk dat gezichtsproducten levert. Tisa heeft zich meteen ingeschreven! We kunnen vaststellen dat het goed gaat met Tisa bij de ICI
Paris, ze heeft zelfs een vakantiebaantje voor de zomer aangeboden gekregen!

Competenties, solliciteren en trainingen
Competenties van leerlingen in beeld krijgen, staat centraal in een workshop van Irma Noorbergen (OTP Groningen), genaamd “Van Competenties naar Vacatures”. Voor het team van Binnstad is er een train-de-trainer workshop van gemaakt. Hoe kunnen wij als team Binn’stad de leerlingen begeleiden in het in beeld krijgen van competenties? Wat belangrijk is om te weten, is dat
er hard en soft skills zijn. Soft skills zijn persoonlijke, emotionele en sociale en intellectuele eigenschappen. Hard skills zijn door kennis opgedaan in bijvoorbeeld een opleiding of aangeleerde vaardigheden. Beide skills zijn belangrijk en dus ook voor onze leerlingen die in de detailhandel willen gaan werken. Bij een kledingwinkel zijn weer andere skills belangrijk dan op de markt.
Wanneer leerlingen hun eigen skills duidelijk hebben; kan gekeken worden bij welke functies die
skills het beste passen. Die skills kunnen in de Elevator Pitch (een korte presentatie) verwerkt
worden. Voldoende mogelijkheden dus voor de leerlingen om zich verder te ontwikkelen. Wilt u
ervaren welke hard en soft skills Binn’stad leerlingen hebben? Meldt u zich dan aan als stageplek en wellicht hebt u binnenkort een kennismakingsgesprek!

AGENDA
26 april 2012
Voorlichting 15:00
Leerhonk
30 april 2012
Koninginnedag
Leerhonk gesloten
10 mei 2012
Voorlichting 15:00
Leerhonk
16 mei 2012
Voorlichting 11:00
Leerhonk
17 mei 2012
Hemelvaartsdag
Leerhonk gesloten
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Stagiaire in het gebouw van Binn’stad: Ann Sangnok
Voor onze leerlingen zijn we altijd op zoek naar enthousiaste ondernemers in de binnenstad, die
een stagiaire willen begeleiden. Ook voor jongeren die wij bij het verkrijgen van een BBL-plek begeleiden, zoeken wij contact met werkgevers met de vraag of ze ruimte hebben voor een BBL’er.
Om zelf het goede voorbeeld te geven, hebben wij voor de facilitaire dienstverlening in het leerhonk, een stagiaire van de opleiding zorg en welzijn, van de School voor Werkwijs in dienst.
Ann komt uit Thailand en woont sinds een jaar of vijf in Nederland. Ze heeft de taal al behoorlijk
onder de knie en vindt het hier leuk! Ann gaat twee dagen in de week naar school en ze loopt drie
dagen per week stage bij Binn’stad. Ze heeft al stage-ervaring opgedaan bij Albert Heijn als vakkenvuller, bij een hotel als schoonmaakster en bij een sportschool als
schoonmaakster en baliemedewerkster. Nu onderhoudt ze sinds een paar
weken het leerhonk van binnen en van buiten. Ze zorgt er daarnaast ook
voor dat de voorraad op peil blijft. Al kan Ann goed tafels schoon maken,
haar toekomst ligt niet bij de schoonmaak. Ze weet al wat ze hierna wil
gaan doen. Werken met kleine kinderen lijkt haar namelijk heel erg leuk!
Opleiding Binn’stad is blij dat Ann het team is komen versterken en we hopen dat ze hier een leuke stage heeft!

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

