
 

 

Werkgever gezocht! 

Alweer de één na laatste nieuwsbrief van 2012 ligt voor u 

klaar! Graag stellen wij een enthousiaste leerling aan u voor; 

zij is op zoek naar een BBL-plek als secretaresse. Verder 

laten wij u kennis maken met een stagebegeleider en zetten 

wij uiteraard weer een leerling in de spotlights!  
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Volgt u ons al op Twitter? Klik hier!  

Goed nieuws! 

Binn’stad werkt onder andere samen met 

Zeeman!  Met trots vermelden wij dat er 

inmiddels twee leerlingen van ons stage 

lopen bij twee verschillende filialen van de 

Zeeman. Na een kort gesprekje met deze 

leerlingen blijkt dat ze het heel fijn vinden 

om bij Zeeman te werken vanwege de 

goede begeleiding en het feit dat ze er 

veel kunnen leren! 

Stagebegeleider aan het woord 

Sinds afgelopen september loopt Benjamin, een leerling van opleiding 

Binn’stad, met veel plezier stage bij de Pro. Pro is een hippe schoe-

nenwinkel in de Herestraat; hun producten zijn bedoeld voor jongeren. Het doel van Pro is om de klanten op 

een zo prettig mogelijke manier te kunnen helpen zodat ze zichzelf kunnen zijn. Dit doen ze door middel van 

een vriendelijke benadering, de muziekkeuze en de winkel overzichtelijk in te delen. Alae Charfi is de assis-

tent storemanager van de Pro; hij werkt hier vanaf april 2012. Zelf heeft hij veel ervaring in de detailhandel en 

marketing; hij heeft onder andere bij de Media Markt en de AktieSport gewerkt. Voor hem is het klantcontact 

het leukste van de detailhandel. Niets is mooier dan een klant tevreden de winkel uit zien lopen! Mede door 

zijn ervaring in de detailhandel kan hij stagiaires goed begeleiden. Alae is erg tevreden over stagiaire Benja-

min. “Benjamin is erg gemotiveerd en dat zoeken wij in stagiaires.” Glimlachend vertelt hij dat de winkel erg 

populair is onder de stagiaires. Dit maakt het nog leuker dat Benjamin hier stage mag lopen. We kunnen vast-

stellen dat het goed gaat met Benjamin bij de Pro, mede door het fijne team.  

BBL-plek gezocht! 

U kent het wel…….al die administratieve handelingen en ande-

re werkzaamheden die gedaan moeten worden. Dit neem ik, 

Tineke van der Werff, 21 jaar u graag uit handen! Ik ben op-

zoek naar een leerzame en uitdagende BBL-baan als secreta-

resse waarin ik voor u een aanwinst kan zijn en mijzelf verder 

kan ontwikkelen. Momenteel werk ik als winkelmedewerker 

maar in februari 2013 ga ik starten met de opleiding Directiese-

cretaresse. Het beroep secretaresse past bij mij omdat ik goed 

kan ordenen, luisteren, samenwerken en nauwkeurig ben. Ik 

ben een spontane en enthou-

siaste jonge dame die geen 

uitdaging uit de weg gaat. Wilt 

u een persoonlijk gesprek met 

mij zodat ik mijn motivatie en 

curriculum vitae kan toelich-

ten? Bel naar Binn’stad: 

050 – 318 94 49! 

http://www.twitter.com/binnstad
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Leerling in de Spotlights: 

Hoe is het met Rianna? 

Rianna kent u nog uit de nieuws-

brief van september jl. Ze was 

toen nog maar net bij Opleiding 

Binn’stad maar is inmiddels hele-

maal ingeburgerd. Rianna heeft 

een stage plek gevonden bij Bris-

tol aan de Vismarkt. Bristol ver-

koopt goedkope schoenen en kle-

ding voor het hele gezin. De taken van Rianna binnen de win-

kel zijn het inrichten van de etalage, de schoenencodes leren, 

producten van beveiliging en prijskaartjes voorzien, artikelen 

uit de folder in de winkel plaatsen en natuurlijk ook schoonma-

ken. Het inrichten van de etalage en de beveiliging op de pro-

ducten zetten gaat goed. Taken die Rianna nog onder de knie 

wil krijgen zijn kassa draaien en een verkoopgesprek voeren. 

Vooral het verkoopgesprek vindt ze lastig, wat ze aangegeven 

heeft bij haar begeleiders Jeroen en Marjan. Rianna gaat naar 

hen toe wanneer ze even niets te doen heeft. Ze krijgt dan een 

heldere uitleg over haar volgende taak. Geen vraag is te gek 

voor haar begeleiders en ze geven dan ook overal met plezier 

antwoord op. Al met al vindt Rianna stage lopen erg leuk. Er is 

altijd iets te doen, geen dag is hetzelfde en de sfeer is gezellig. 

Op de vraag of ze ook leuke collega’s heeft zegt ze: ‘Ik heb 

hele leuke collega’s, bijna vrienden!’  
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www.opleidingbinnstad.nl 

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

Onze site is vernieuwd! 
Neem snel een kijkje op 
www.opleidingbinnstad.nl  

AGENDA 
 21 november  2012      

Voorlichting 11.00  
 

5 december 2012 

Voorlichting 11.00  
 

19 december 2012 

Voorlichting 11:00  

Ervaringen sollicitatieclub 

Iedere donderdagmiddag is er bij Binn’stad 

een Sollicitatieclub. Het doel van de Sollicita-

tieclub is het ondersteunen van jongeren bij 

het vinden en solliciteren naar een (BBL-)

baan. De Sollicitatieclub is niet alleen voor 

leerlingen van Binn’stad maar voor iedereen! 

Steeds meer jongeren weten de weg naar 

ons leerhonk te vinden op donderdagmiddag, 

graag willen wij één van deze jongeren aan 

het woord laten om haar ervaringen met de 

sollicitatieclub te delen. 

 

Amanda Danen, 24 jaar: 

De Sollicitatieclub is voor mij erg leerzaam! 

Vooral door het afwisselende programma en 

de onderwerpen die er aan de orde komen. 

Zo had ik nog nooit van een ‘pitch’ gehoord. 

Dit is een korte, flitsende presentatie waarin 

je jezelf promoot. Door het schrijven van de-

ze ‘pitch’ ben ik beter voorbereid op mijn sol-

licitatiegesprekken. De rode draad is positief 

zijn, hierdoor heb ik meer vertrouwen in me-

zelf en in het solliciteren gekregen. Daar-

naast is het natuurlijk ook altijd leuk om met 

een groepje mensen samen de schouders 

eronder te zetten. Graag zou ik een baan vin-

den als dierenartsassistente of dierverzorger, 

hier ben ik voor opgeleid. Ook heb ik een se-

cretariële achtergrond, dus ik ben allround 

inzetbaar! Weet u een leuke baan voor 

Amanda, neem dan snel contact op met 

Binn’stad!  
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