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Na nog een paar dagen genoten te hebben van het zomerse weer
zijn wij maandag 13 september weer van start gegaan. Wij kijken er
ook dit schooljaar weer naar uit om jongeren te begeleiden en te
ondersteunen bij hun uitdagingen. De Pre-Entree en Educatieklas
zijn al gestart, maar er zijn nog een aantal plekken beschikbaar in
beide klassen. Ook in de bijbanen- en sollicitatieclub op de woensdagen en vrijdagen zijn nog plekken beschikbaar. Aanmelden kan via
onze website: https://www.opleidingbinnstad.nl/onze-trajecten/
aanmelden/
De jongerencoaches en leerkrachten kijken er erg naar uit om nieuwe leerlingen en deelnemers te verwelkomen. Wij hebben de
nieuwsbrief weer klaar liggen en stellen graag onze nieuwe jongerencoaches en office manager aan jullie voor.

Even voorstellen.. Demi, onze nieuwe office manager
Hallo, mijn naam is Demi Woudstra. Ik ben 22 jaar en ben geboren en getogen in
Westerwijtwerd, een klein dorpje boven in Groningen. 6 Jaar geleden ontmoette
ik mijn vriend met wie ik nu 1,5 jaar samen woon in Beilen. In mijn vrije tijd ben
ik vaak te vinden in de natuur samen met mijn twee honden, mountainbike ik
graag, kan ik ervan genieten om uit eten te gaan met mijn vriend en vind ik het
gezellig om tijd door te brengen met vrienden en vriendinnen. Ik heb twee jaar
geleden mijn opleiding als leidinggevende afgerond maar vond mijzelf nog te
jong om al als leidinggevende aan de slag te gaan. Om deze reden ben ik twee
jaar lang werkzaam geweest bij VNN als schoonmaakster. Nu ik toe ben aan een
volgende stap in mijn leven begin ik vol enthousiasme en zeer gemotiveerd aan
mijn werkervaringsplek bij Opleiding Binn’stad als office manager. Ik heb enorm
veel zin om nieuwe ervaringen op te doen en om iedereen te ontmoeten.

Even voorstellen.. Adelina, onze nieuwe Jongerencoach
Hallo, mijn naam is Adelina Kurtisi. Ik ben 22 jaar oud en woonachtig in Emmen. Ik zit in het tweede jaar van de opleiding HRM en kan met veel enthousiasme zeggen dat ik vanaf 1 september 2021 één van de nieuwe jongerencoaches bij Opleiding Binn’stad ben. Alhoewel ik hiervoor anderhalf uur moet
reizen doe ik dat met plezier. Deze stage geeft mij de kans om mijzelf verder
te ontwikkelen en meer te leren over mijn eigen kwaliteiten. Voorheen heb ik
de verpleegkundige opleiding gedaan en heb ik zowel in Duitsland als Nederland gewerkt. Na deze opleiding heb ik besloten dat ik klaar was voor een
nieuwe uitdaging. Iets dat altijd in mij blijft is mijn passie om anderen te helpen, vandaar dat ik hoop dat ik op deze manier met liefde toekomstige leerlingen kan helpen op het pad dat ze momenteel bewandelen. Ik hoop gezamenlijk een positief en gezond jaar te gemoed te gaan.
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Even voorstellen.. Sam, onze nieuwe Jongerencoach
Hoi! Mijn naam is Sam Borgt en ik ben één van de nieuwe jongerencoaches bij
Opleiding Binn’stad. Ik ben 22 jaar oud en heb mijn hele leven in Amsterdam gewoond. 1,5 Jaar geleden besloot ik naar het mooie Groningen te verhuizen voor
mijn studie en ik voel mij hier helemaal thuis. Ik volg de opleiding HRM en ben dit
jaar gestart in mijn tweede jaar. Voordat ik ging studeren ben ik twee keer meerdere maanden door Zuid-Amerika en Nieuw-Zeeland gaan reizen. Met reizen, lekker eten, muziek en goede gesprekken maak je mij altijd blij. Ik heb ontzettend
veel zin in deze stage en hoop veel te gaan leren. Ik kijk er naar uit om iedereen te
ontmoeten.

Even opnieuw voorstellen.. Nanung
Hoi! Mijn naam is Nanung Struijck en misschien herkennen sommigen mij
nog wel. Ik heb namelijk de afgelopen zes maanden stage gelopen bij Opleiding Binn’stad als jongerencoach. Ik heb het hier enorm naar mijn zin
gehad en ik heb heel veel mogen leren. De aankomende vijf maanden ga ik
mij bezig houden met het schrijven van mijn scriptie en ook daar heb ik
heel veel zin in. Daarnaast ben ik twee keer per week te vinden bij Opleiding Binn’stad om te ondersteunen in de sollicitatie- en bijbanenclub.

Sollicitatieclub en bijbanenclub
Met onze twee nieuwe jongerencoaches, de ondersteuning van
Nanung en de start van het nieuwe schooljaar, zijn veel nieuwe plekken beschikbaar in de sollicitatieclub en bijbanenclub. Dit betekent dat
wij veel jongeren kunnen helpen aan een bijbaantje of bijvoorbeeld
een BBL-plek. Bij de sollicitatieclub en bijbanenclub worden jongeren
geholpen bij het opstellen van een goede CV of bij het schrijven van
een pakkende motivatiebrief. Daarnaast helpen wij jongeren door sollicitatietrainingen aan hen te bieden, zodat zij goed voorbereid een gesprek kunnen voeren bij een potentiële werkgever. Kent u jongeren die

Nog een klein nieuwtje
Begin deze maand kwamen de leerplichtambtenaren van gemeente Groningen bij ons op bezoek. Zij zijn het nieuwe schooljaar gestart met een gezellig
ontbijt. Tijdens het ontbijt hebben wij kennis gemaakt met de vier nieuwe
leerplichtambtenaren en de twee nieuwe stagiaires.

