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Het is bijna twee maanden geleden sinds de start van de Pre-entree en Educatieklassen. Voor sommige leerlingen was het lastig
om aan de structuur van de lessen en stage te wennen, maar ze hebben snel het ritme te pakken gekregen. In de klas heerst
een gezellige sfeer waar de leerlingen elkaar op een positieve manier beïnvloeden. We zijn erg tevreden met hun voortgang!
Wekelijks stromen er nieuwe leerlingen in, maar aanmelden kan nog steeds. Wie na de herfstvakantie direct goed wil beginnen:
meld je aan! In de vakantie gaan onze Sollicitatieclub en Bijbanenclub gewoon door, dus als je hulp nodig hebt bij het krijgen
van een baan, ben je ook die week bij ons van harte welkom! In deze editie van de nieuwsbrief stellen we nieuwe leerlingen en
teamleden aan jullie voor en delen we een aantal verhalen van deelnemers van onze clubs. Alvast een fijne herfst(vakantie)!
Even voorstellen… Saba (Bijbanenclub)
Saba kwam bij de Bijbanenclub nadat haar verwijzer vertelde dat Opleiding Binn’stad haar kon
helpen bij het zoeken van een baan. Saba is 25 jaar en komt uit Eritrea. Ze woont nu 3,5 jaar in
Nederland en volgt op dit moment een zorgopleiding aan het Alfa College. In Eritrea heeft Saba
al werkervaring opgedaan in een restaurant. Saba is een gemotiveerde jongedame die graag
naast haar studie een bijbaan wil hebben om meer werkervaring op te doen.
Door samen met onze jongerencoach veel te solliciteren en actief contact te zoeken met verschillende bedrijven is het haar gelukt om een baan te vinden! Saba mag aan de slag bij Effektief
als schoonmaakmedewerker. We hopen dat Saba daar met veel plezier mag werken en wensen
haar veel succes!

Even voorstellen… Sabine
“Mijn naam is Sabine Euwema en ik woon nu 2,5 jaar in de mooie stad Groningen. Vorig jaar heb ik
de opleiding Toegepaste Psychologie aan de Hanzehogeschool afgerond. Ik heb de specialisatie Gezondheidspsychologie gevolgd en stage gelopen in het UMCG waar ik me voornamelijk heb beziggehouden met onderzoek. Aangezien ik het erg leuk vind om individueel te begeleiden en daar ook
veel energie van krijg, ondersteun ik bij Opleiding Binn’stad de Sollicitatie– en Bijbanenclub.
Dat houdt in dat ik tijdens de deze middagen jongeren begeleid bij het solliciteren en daarnaast
actief op zoek ga naar bedrijven met geschikte vacatures. Door persoonlijk contact met de jongeren
en contacten met bedrijven in de stad probeer ik de juiste match te maken. Omdat ik op zoek ben
naar een baan als persoonlijk begeleider of coach, is werken bij Opleiding Binn’stad is een mooie ervaring voor mij. Ik hoop
veel te leren van deze werkervaringsplek!”

Even voorstellen… Calvin (Sollicitatieclub)
Calvin komt nu een aantal weken bij de Sollicitatieclub. Calvin is 26 jaar en heeft vorig jaar zijn MBO diploma Laboratoriumtechniek behaald. Daarom is hij nu op zoek naar een baan als chemisch analist. Calvin is een vriendelijke en intelligente jongen
die erg gemotiveerd is om een baan te vinden.
Calvin heeft er geen moeite mee om routine werk te gaan doen. Ook wil hij graag meer ervaring
op doen, het liefst bij een bedrijf waar hij voor langere tijd kan blijven. Tijdens de sollicitatieclub
heeft hij niet alleen een cv en mooie motivatiebrief gemaakt, ook heeft hij met de jongerencoach
geoefend met sollicitatiegesprekken. Dit lijkt hem goed af te gaan en Calvin heeft er vertrouwen
in dat als hij uitgenodigd wordt, hij zijn zegje kan doen. Hij is iedere week fanatiek aan het solliciteren en waardeert alle hulp, maar ook af en toe een gezellig praatje.
Calvin is een paar keer op sollicitatiegesprek geweest, maar helaas nog zonder succes. Mocht u nog een leuke baan weten
voor Calvin, laat het ons dan weten! U kunt dan mailen naar: sollicitatieclub@opleidingbinnstad.nl
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Even voorstellen… Tehya (Pre-entree)
Tehya is op 18 september bij de Pre-entree gestart. Ze is een vriendelijke, rustige jonge meid van 17 jaar en is geboren in
New York. Ze woont inmiddels drie jaar in Nederland. De eerste twee jaar daarvan heeft ze in de Internationale Schakel Klas
gezeten. Teyha is makkelijk in de omgang met anderen. Ze kan het goed met haar klasgenootjes vinden.
Ze is erg creatief en naast Opleiding Binn’stad is ze voornamelijk bezig met fotografie. Ook vindt ze het erg leuk om filmpjes
te editen. Na het behalen van het Entree-diploma wil ze van fotografie haar werk maken, dus wil Teyha doorleren in deze
richting.
Tehya is dit traject bij Opleiding Binn’stad gestart om zichzelf verder te ontwikkelen. Ze heeft nog niet eerder gewerkt, dus wil ze graag ervaring op doen door middel van stage. Ze is erg gemotiveerd. Ze wil in de
les graag uitgedaagd worden. Hoewel ze al best goed Nederlands spreekt, wil ze graag de taal nog beter
beheersen. Op dit moment loopt Teyha stage bij de Albert Heijn en ze heeft het hier erg naar haar zin.

Even voorstellen… onze nieuwe Office Manager i.o.
“Mijn naam is Esther de Graaf en ik heb ruim 8 jaar ervaring als salesmedewerker. Ik werkte bij een klein bedrijf, waardoor ik
een veelzijdig takenpakket had waarbij ik ingezet werd op verschillende afdelingen. Dit maakte mijn werk erg afwisselend,
wat ik leuk vond. Zo viel ik vaak in bij de inpakafdeling en op het laboratorium. Door omstandigheden heb ik helaas een tijdje
thuis moeten zitten, maar ik wilde graag weer aan de slag.
Gelukkig kon ik snel terecht bij Opleiding Binn’stad. Ik werk hier nu sinds 1 juli als Office Manager i.o.
Hier ben ik direct 32 uur aan de slag gegaan en maak me de taken van Office Manager eigen. Tijdens
de zomervakantie was het nog wat rustig, maar het wordt de laatste tijd snel drukker!
Ik vind het belangrijk mezelf te blijven ontwikkelen. Bij Opleiding Binn’stad wordt de mogelijkheid gegeven om cursussen te volgen, waar ik erg blij mee ben. Op dit moment volg ik de cursus Secretariële
vaardigheden en als er tijd is wil ik nog graag een cursus Excel voor gevorderden doen. Ik ben dankbaar
voor de kans die ik hier gekregen heb en hoop snel de arbeidsmarkt weer te kunnen betreden.”

Even voorstellen… Said (Educatieklas)
Said is rustige, aardige jongen van 22 jaar die geboren is in Somalië. Toen hij 9 was, is hij naar Nederland verhuisd. Na ook 5 jaar in Engeland gewoond te hebben, waarbij hij in Londen op school zat, is hij
weer teruggekomen naar Nederland om hier verder te leren. Said woont bij zijn vader en zijn 3 jongere
broertjes in een Gronings dorpje. Zijn motivatie is groot, want Said staat elke morgen om 6 uur op om
op tijd bij ons te kunnen zijn.
Hij is 14 oktober begonnen in de Educatieklas en heeft al een aantal ideeën over waar hij graag stage zou willen lopen: bij de
Primark, de Media Markt of in een restaurant. Een veelzijdige interesse dus, wat ons meer dan genoeg mogelijkheden geeft
om een mooie stageplek voor Said te vinden! Verder heeft hij al een goed beeld van wat hij hierna wil doen. Per 1 februari wil
hij starten met een niveau 2 opleiding richting handel. Samen kunnen we er zeker voor zorgen dat hij hier klaar voor is.

Wist u dat…
- er elke week op dinsdagmiddag een voorlichting is voor zowel de Pre-entree als Educatieklas? Hiervoor kunt u zich aanmelden via https://www.opleidingbinnstad.nl/onze-trajecten/aanmelden/.
- de Sollicitatie– en de Bijbanenclubs in de herfstvakantie gewoon doorgaan?
- één van onze jongerencoaches een betaalde baan gevonden heeft? Zie onze site voor deze werkervaringsplek. Als je HBO- of
WO- afgestudeerd bent en je nog praktische werkervaring nodig hebt, is dit een mooie kans! Geïnteresseerd? Stuur je cv
naar sanny.veerkamp@groningen.nl of reageer via onze website!

