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Aanmelden schooljaar 2012-2013
Op 3 september 2012 begint het schooljaar 2012-2013 voor het MBO-onderwijs en dus ook
voor opleiding Binn’stad. Er kan vanaf nu al aangemeld worden voor het volgende schooljaar, wat als volgt te werk gaat:
Kom langs bij één van onze voorlichtingen. De data staan op www.opleidingbinnstad.nl,
waar je je tevens moet aanmelden. Vergeet je ID of paspoort niet mee te nemen!
Vul direct na de voorlichting een aanmeldformulier in. Wij zorgen dat het
formulier en een kopie van je ID of paspoort bij de intaker van het Noorderpoort komt.
Je ontvangt hierna een uitnodiging voor een intakegesprek van het Noorderpoort.
Wanneer je bent aangenomen; word je uitgenodigd aan het Boterdiep.
Samen kijken we waar jij vanaf september stage wilt gaan lopen. Wij zoeken in de schoolvakantie een stageplek, zodat je zo snel mogelijk in september met stage kunt beginnen!

Hoe gaat het met Babet bij de Fair Back?
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Op 6 maart van dit jaar is Babet begonnen met stage lopen bij de boetiek
van de Fair Back. Fair Back is een kringloopbedrijf dat is geopend op 7 april
2007. Het bedrijf probeert zo veel mogelijk herbruikbare spullen in te zamelen en aan een nieuwe eigenaar te helpen. De opbrengsten worden gebruikt
voor ontwikkelingswerk in Ghana.
De collega’s van Babet zijn allemaal vrijwilligers. Het zijn veelal mensen die
weer terug naar de arbeidsmarkt willen en dit als opstapje gebruiken. Babet
kan het goed vinden met haar collega’s en stagebegeleider Marijke. ‘Er
wordt rekening gehouden met iedereen’ zegt
Babet. ‘De één werkt wat sneller, de ander
wat langzamer en als er iets is dan denkt
iedereen met je mee.’
Ook het werk zelf vindt ze hartstikke leuk.
Haar taken zijn afwisselend, de ene keer is
ze bezig met het uitzoeken van nieuwe kleding voor de winkel, de andere keer mag ze
kleding prijzen en natuurlijk helpt ze ook regelmatig klanten. Dit laatste vindt Babet het
leukst om te doen.
In de toekomst lijkt het Babet leuk om ook
op de andere afdelingen van de Fair Back
ervaring op te doen. Er is bijvoorbeeld nog
een afdeling voor retro-spullen en meubels.
Babet en haar stagebegeleider kunnen het goed met elkaar vinden en Babet blijft tot het einde van de opleiding bij Fair Back. Na het behalen van
haar niveau 1 diploma wil Babet graag nog een vervolgopleiding gaan doen.
Project Binn’stad wenst Babet een hele goede stage toe bij de Fair Back!

Volgt u ons al op Twitter? Klik hier!
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Training Jezelf Presenteren
De leerlingen van niveau 2 hebben de training “Jezelf Presenteren” met succes afgerond. Ze hebben twee keer een training gevolgd waarbij ze diverse
oefeningen hebben gedaan. Het doel was om meer te leren over jezelf presenteren en de eigen presentatie te verbeteren.
Tijdens de eerste training hebben de leerlingen een collage gemaakt door
plaatjes uit tijdschriften te knippen die ze bij zichzelf vinden passen. Daarna
hebben zij de collage aan elkaar gepresenteerd. De tweede training was een
oefening over wat lichaamstaal doet tijdens het verkopen van een product.
Daar werd duidelijk dat een open houding, stevig staan en het gebruik van
handgebaren het verkopen bevorderen.
In de laatste training stond de “elevator pitch” centraal. De elevator pitch komt
uit Amerika waar werknemers tijdens een ritje in de lift een goede presentatie
geven aan hun baas om zo een betere functie binnen het bedrijf te krijgen. Dit
moest kort en krachtig zijn want voor ze het wisten was de lift op de juiste verdieping. De “elevator pitch” is naar Europa overgewaaid en is nu ook in Nederland ingeburgerd. De leerlingen hebben eerst besproken welke werkzaamheden iedereen doet op stage en aan de hand daarvan opgeschreven in welke
werkzaamheden zij goed zijn. Ter voorbereiding op de elevator pitch hebben
de leerlingen doorgenomen wat ze willen vertellen over zichzelf en welke punten van de lichaamshouding belangrijk zijn. Het presenteren was in het begin
spannend maar werd uiteindelijk met veel enthousiasme uitgevoerd!
Wilt u een leerling uitnodigen voor een pitch omdat u een stage, werkplek of
vakantiebaan voor ze heeft? Meldt u op onze website. Wij nemen dan contact
met u op!

AGENDA
Donderdag 28 juni
Voorlichting 15:00 uur
Woensdag 4 juli
Voorlichting 11:00 uur
Donderdag 12 juli
Voorlichting 15:00 uur
Woensdag 18 juli
Voorlichting 11:00 uur
Donderdag 26 juli
Voorlichting 15:00 uur
Woensdag 22 augustus
Voorlichting 11:00 uur
Donderdag 30 augustus
Voorlichting 15:00 uur

Voorlichting UWV
Maandag 21 mei zijn de leerlingen van de niveau 1 klas samen met de docenten en de jongerencoaches bij het UWV geweest om informatie te verkrijgen
over hoe het UWV werkt en hoe je aan een baan kunt komen. De voorlichting
werd gegeven door Alfons Jansen van het UWV en Erwin Mulder, Servicepunt
Detailhandel Groningen. Alfons gaf uitleg over hoe het UWV werkt sedert januari 2012. Door bezuinigingen kan het UWV alleen de aandacht vestigen op
mensen onderaan de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld mensen met Wajong of
WIA). Mensen die op zoek zijn naar werk en dit zelfstandig kunnen, moeten
alles via de website www.werk.nl regelen.
Erwin vertelde over de detailhandel in Groningen en gaf de leerlingen tips om
gebruik te maken van hun netwerk. Zo is hun huidige stage een deel van je
netwerk. Je netwerk kun je gebruiken voor een baan in de detailhandel. Daarnaast vertelde hij over de nieuwste trends binnen de detailhandel. Zo worden
webshops steeds populairder. Ook “de nieuwe winkel” is iets van de laatste
tijd. Dat is een winkel met van alle artikelen maar één exemplaar, zodat je kunt
kijken of het iets voor je is en dan via internet bestellen. Dit scheelt opslagruimte. Als laatste tip gaf hij de leerlingen mee dat ook hun stage-ervaring belangrijk is om aantrekkelijk te worden voor een eventuele vaste baan! Stageervaring is een goede basis voor het vinden van een baan.
UWV en Servicepunt Detailhandel bedankt voor de informatieve voorlichting!

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

