OP ZOEK NAAR
WERK ?

Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid
Sperwerlaan 18
7331 TX Apeldoorn
Telefoon: 055-3125076
E-mail: jobclubs@zuiddoetsamen.nl
Site: www.zuiddoetsamen.nl
www.facebook.com/zuiddoetsamen
@bucoaz

Hoe werkt ‘Zuid Doet Samen’?

‘Zuid Doet Samen’(een project van de Buurtcoöperaqtie ApeldoornZuid) houdt de vinger aan de pols in de buurten van Apeldoorn-Zuid.
De buurtassistenten van Zuid Doet Samen hebben inmiddels al bij
zo’n 7000 adressen in Apeldoorn-Zuid aangebeld om te vragen wat
mensen bezighoudt en om te kijken of we hier samen dingen kunnen
verbeteren en eventuele problemen kunnen oplossen.
Eén van de zaken die zij zijn tegengekomen is de vrij grote groep
buurtbewoners uit alle leeftijdscategorieën die wel graag wil werken,
maar (nog) niet aan een baan komt.

Wijkeconomie

Apeldoorn-Zuid heeft een krachtige wijkeconomie. Zuid kent de
meeste arbeidsplaatsen van alle stadsdelen van Apeldoorn. We
hebben het op een na grootste winkeloppervlak van Apeldoorn;
op het centrum na zijn wij veruit de grootste. Met name de lokale
betrokkenheid en het lokale netwerk van ondernemers in de wijk
zorgen ervoor dat zij een belangrijke banenmotor zijn.

Daarom: Jobclubs!

Zuid Doet Samen wil werkgevers en werkzoekenden met elkaar
in contact brengen. Voor werkzoekenden organiseert Zuid Doet
Samen nu zogenaamde ‘Jobclubs’, om de baan te vinden die bij hun
kwaliteiten en interesses past.

De Jobclubs

De jobclubs zijn bedoeld voor mensen die willen werken, maar
(nog) geen werk hebben kunnen vinden. De jobclubs zijn wekelijkse
bijeenkomsten waarin u begeleiding krijgt bij het zoeken naar
werk. Hierbij kunt u denken aan hulp bij het schrijven van
sollicitatiebrieven, samen op zoek gaan naar uw talenten, oefenen van
sollicitatiegesprekken, of zoeken naar een (aanvullende) opleiding die
bij u past. Ook gaan we samen op zoek naar werkervaringsplaatsen.
Twee loopbaancoaches begeleiden de bijeenkomsten. Zij haken in op
uw vragen en door de opzet van de jobclubs – met bijeenkomsten in
kleine groepjes – leert u ook veel van elkaar!
De jobclubs worden iedere vrijdagochtend gehouden in Ons Honk en
duren van 9:00 tot 12:30 uur. De start is op 16 september 2016. De
kosten zijn €2 per ochtend, inclusief koﬃe/thee en lesmateriaal.

Informatiebijeenkomst op vrijdag 19 augustus

Jobcoaches Frans en Karin

Bent u geïnteresseerd? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op
vrijdagochtend 19 augustus van 10:00 tot 12:00 uur in Ons Honk
(Sperwerlaan 18). Inloop vanaf 09:30 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Zuid Doet Samen
via: 055 – 3125076 of jobclubs@zuiddoetsamen.nl

