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Fijne feestdagen!
Met de feestdagen voor de deur, ontvangt u alweer laatste nieuwsbrief van 2012!
Een jaar waarin Binn’stad veel nieuwe leerlingen maar ook nieuwe medewerkers
heeft mogen verwelkomen. Voor ons was het een energiek en leerzaam jaar.
Afgelopen maandag, 17 december, hebben wij onder het genot van een hapje en een
drankje het jaar afgesloten en vooruitgeblikt op 2013. In deze laatste nieuwsbrief
zetten wij meerdere leerlingen in de kerstspotlights en blikken wij vooruit op 2013.
Deze leerlingen gaan ons binnenkort verlaten!
Een aantal leerlingen staan op het punt om hun diploma te behalen! Zij
gaan ons verlaten als ze voor de “Proeve van bekwaamheid” zijn geslaagd. Deze proeve vindt plaats op de stage en is individueel. Erg
spannend voor de leerlingen!
Babet (foto rechts) loopt tot aan einde van dit jaar stage bij Fairback, in
januari gaat zij de proeve doen. Ze gaat verder met niveau 2 detailhandel. Uiteindelijk wil Babet graag een opleiding in de zorg doen. Rico
(foto linksboven) is al helemaal klaar met zijn schoolwerk en is bezig
zijn stage af te ronden. Als hij al zijn stage-opdrachten heeft voltooid,
mag hij ook in januari zijn proeve doen. Ook Nynke (foto linksonder)
werkt hard aan haar schoolopdrachten om ook in januari haar proeve te
behalen. Vorig jaar heeft zij stage gelopen bij Kruidvat en is dit jaar
overgestapt naar Trekpleister. Beide stages heeft ze met veel plezier gedaan en ze is nagenoeg klaar met haar schoolwerk.

Wij wensen Babet, Rico en Nynke veel succes met het afronden van de stages en natuurlijk met de proeves! Wil jij net als deze jongeren ook een diploma in de detailhandel? Meld je dan aan voor onze opleiding en begin in januari 2013!

Vooruitblik sollicitatietraining 2013 en werkplekken gezocht!
Opleiding
Binn’stad
Boterdiep 34
9712 LP
Groningen
050-3189449
www.opleiding
binnstad.nl

Ook in 2013 gaat Binn’stad verder met het aanbieden van
ondersteuning op het gebied van solliciteren en het zoeken naar een
BBL-baan voor jongeren. Iedere donderdagmiddag zijn jongeren bij
ons welkom voor sollicitatietraining.
Voor deelnemers aan deze sollicitatietraining zijn wij nog op zoek naar
passende BBL-plekken. Wij zoeken vacatures in de detailhandel,
(bedrijfs)administratie, bouw en in de transport. Heeft u behoefte aan
meer informatie over onze kandidaten of heeft u een leer- / werkbaan
(BBL) beschikbaar, neem dan contact met ons op via 050 – 318 9449.
Wij staan u graag te woord en stellen onze kandidaten aan u voor.

AGENDA
9 januari 201
Voorlichting 11.00
23 januari 2013
Voorlichting 11.00
6 februari 2013
Voorlichting 11:00

Volgt u ons al op Twitter? Klik hier!
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20.000 onderdelen onder één dak
Stefan Doddema, leerling van opleiding Binn’stad, loopt zijn stage bij het Onderdelenhuis. Het Onderdelenhuis is een sfeervolle winkel in de Nieuwe Ebbingestraat dat allerlei onderdelen verkoopt. Verkocht worden
bijvoorbeeld onderdelen voor een stofzuiger of voor een IPad. Stefan zijn taken zijn onder andere het bestellen/bijvullen van producten en het helpen van klanten. Stefan is de tweede Binn’stad leerling die ervaring op
mag doen bij deze winkel. Hoog tijd om eens nader kennis te maken. We maken kennis met een directe collega van Stefan, Gijs Boverhof. Gijs werkt als verkoopmedewerker al bijna drie jaar met veel plezier bij het
Onderdelenhuis. De voornaamste reden hiervoor, is dat hij klantcontact en zijn dagelijkse werkzaamheden
erg leuk vindt Gijs is technisch aangelegd en kan hierdoor de klanten goed helpen. In zijn functie heeft hij
ook te maken met de dagelijkse begeleiding van stagiaires. Gijs geeft aan dat het voor het Onderdelenhuis
belangrijk is dat de stagiaire toch wat technisch inzicht heeft omdat er met allerlei soorten onderdelen wordt
gewerkt. En de stagiaire moet in het team passen want ze werken in
een klein en hecht team. Als deze beide factoren er zijn, dan kan de
stagiaire hier veel leren! Gijs zegt: “we willen stagiaires een kans geven om zich te kunnen ontwikkelen”. Een prachtige insteek voor de
leerlingen. Onze leerling, Stefan, vindt het leuk bij het Onderdelenhuis; hij gaat met plezier naar stage. Gelukkig hoeft hij niet alles te
weten van alle 20.000 onderdelen. Als aankomend verkoper wordt
hem geleerd om goed door te vragen aan de klant. Breng in kaart wat
de klant wil en weet, vervolgens haak je hier op in; zo kun je de klant
het beste bedienen. We bedanken het Onderdelenhuis voor de fijne
samenwerking en wensen Stefan veel succes met zijn stage.

Binn’stad bedankt
Kerstgroet
Wij wensen iedereen fijne feestdagen en
een gelukkig en gezond 2013!

Werkplek gezocht
Jeroen Cordes, 21 jaar en woonachtig in Zuidhorn,
zoekt een BBL-plek. Jeroen volgt de opleiding Detailhandel en wil in een leuke winkel of supermarkt werken.
Hij heeft al ervaring in de detailhandel bij een supermarkt. We hebben Jeroen leren kennen als een hardwerkende jongeman die klantvriendelijk is en zorgvuldig
en ordelijk werkt.
Wilt u uw team versterken met deze enthousiaste leerling, die graag aan de slag wil? Neem dan snel contact
met ons op via 050 – 318 9449 zodat wij u in contact
met Jeroen kunnen brengen.

Wij hebben in december afscheid genomen
van onze secretaresse Miranda Danen. Ruim
een jaar heeft zij een werkervaringsplek bij ons
gehad en heeft zich hard ingezet voor Binnstad. Miranda heeft een nieuwe baan als secretaresse en is inmiddels helemaal op haar
plek bij Novo, een organisatie die zorg op maat
aanbiedt. Miranda, bedankt voor je inzet en wij
wensen je veel succes bij Novo!

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

