Samen kom je verder!
Je bent gevlucht en woont nu in een ander land. Je bent bezig geweest
met inburgering en je zoekt werk. Je hebt misschien al wel gewerkt in het
land waar je vandaan komt, maar in Nederland is het anders. Of je bent
gewoon een Nederlandse werkzoekende. Wat je verhaal ook is: in je eentje
is het niet eenvoudig om een baan te vinden die bij jou past. Maar je hoeft
het ook niet alleen te doen! Geef je op voor JobGroups.
‘JobGroups’ is een initiatief van en voor werkzoekenden die elkaar willen steunen
en op weg helpen om een baan te vinden. Met inspirerende Jobtalks en handige
tips van Nederlandse trainers maken we elkaar wegwijs en denken we in kleine
groepjes na over hoe je concreet stappen kunt zetten bij het vinden van werk.

Programma
Het programma van deze JobGroup is speciaal bedoeld voor vluchtelingen,
maar ook geschikt voor Nederlanders. Je gaat in ongeveer 10 wekelijkse
bijeenkomsten leren over 7 stappen die voor jou als werkzoekende van belang
zijn om zelf een baan te vinden die bij jou past. Dit gaat om de volgende thema’s:
1) Wie ben ik?

5) Wat zoek ik?

2) Wat vind ik moeilijk?

6) Hoe presenteer ik mezelf?

3) Wat kan ik?

7) Dit ben ik!

4) Wat wil ik?
Iedere bijeenkomst zal een trainer in de Jobtalk een thema uitwerken met
inspirerende gedachten en praktische tips. Tevens krijgen alle deelnemers met
taalachterstand een werkgerichte taaltraining op een ander dagdeel in de week.

Opzet
De insteek van JobGroups is: Samen kom je verder. Het programma is gericht
op laagdrempelige ontmoeting met medewerkzoekenden en loopbaanprofessionals die jou met hun ervaringen verder kunnen helpen. Samen spreek
je over do’s en don’ts voor het vinden van werk met speciale aandacht voor de
kenmerken van de Nederlandse gewoontes. Centrale vragen zijn: ‘wat is mijn
kracht?’, ‘wat zijn mijn valkuilen?’ en ‘wat wil ik?!’ Daarbij kun je bij elkaar terecht
voor het uitwisselen van vacatures en sollicitatietips.

Training: Aanmelding & Contact
JobGroups wordt georganiseerd door de Evangelische Gemeente Enschede in
samenwerking met de Stichting Encour en in afstemming met Alifa en M-Pact.
Met minimaal 10 deelnemers gaan we van start. Indien je interesse hebt meld
je dan aan bij het onderstaande emailadres.
Locatie:

Heidestraat 9, 7513 ZM Enschede

Data:

10 maandagavonden te beginnen op 12 februari

Tijd:

Welkom om 19.15 uur. Start om 19.30 uur. Einde 21.30 uur.

Kosten:

Deelname kost €25 (inclusief handouts/cursusboek)

Contactpersoon: Jaap van Tilburg 06 - 22 24 60 69
Email:

jobgroups@eg-enschede.nl

Website:

www.eg-enschede.nl/jobgroups

