Hulpvraag/Leerdoel(en)

Zoekgebied

1

Sollicitatietraining (vaardigheden)
Werk waarin ik mezelf kan terugvinden
Extra cursussen

Receptie/telefonie
Administratief

2

Imago-training
(Leren) uitbreiden netwerken
(zelf)kennis vergroten
Prettige dagindeling (ver)krijgen

Voeding

3

(Leren) uitbreiden netwerken

Magazijn
Detailhandel (geen mode)
Klasse-assistentie
Zorg (niet verzorgend)

4

Positief (leren) communiceren
Hoe om te gaan met uitzendbureau’s
Opdoen van ervaring

Groenvoorziening
Sportwinkel
Logistiek
Productie
Administratief

5

Bewustwoording van ondernemerschap

Zelfstandig ICT ondernemer
ICT (applicatie, systeem en/of ICT-beheer |
servicedeskmedewerker)

6

Meer structuur voor mezelf
(life)coaching
Oprichten van een kleinschalige opvang voor alleenstaande 40+ die een dierbare hobby
hebben

7

Leren ondernemen (verkennen ondernemerschap)
Praktisch (leren) organiseren en plannen

Zelfstandig ondernemer op het terrein van moestuin en
eigen groeten telen

8

(Leren) uitbreiden netwerken
Volgen BBL-opleiding

Zorg (activiteiten-begeleider)
Werkgever die bereid is te investeren in opleiding

9

(Leren) uitbreiden netwerken
Ervaringen delen en opdoen

Gastheer
Administratie

Hulpvraag/Leerdoel(en)

Zoekgebied

10

Verdiepen kennis op terrein van articulatie en digitalisering onderwijs

Onderwijskundige
Administratieve ondersteuning bestuursniveau
Leerlingbegeleiding
Werken met ouderen

11

(Leren) uitbreiden netwerken
Bemiddeling tussen werkgever en kandidaat

Gastvrouw/Baliemedewerker
Kunst & cultuur

12

Gezond worden!
Energie uit het leven krijgen

Stratenmaker
Sloper
Tuinman
(beperkt inzetbaar ivm persoonlijke fysieke conditie en max
2 collega’s)

13

Werkervaring opdoen

Kapper
Kunst & cultuur (cameraman | licht & geluid)

14

Leren hoe je jezelf kenbaar maakt

Supermarkt

15

Assertiever worden
Meer regie leren houden
Zelfvertrouwen krijgen
Komen tot beroepskeuze (keuze van scholing)

Affiniteit met ouderen

16

Opdoen van ervaring over hoe je het beste overkomt bij een werkgever
Bekend raken met werkgevers | (leren) uitbreiden van netwerken

Grafische vormgeving en fotografie

17

Wanneer kan iets wel en niet gezegd worden
(Leren) uitbreiden van netwerken

Schoonmaak
Zorg (Ouderen)

18

Meer zelfvertrouwen opdoen
Assertiever worden

(Financieel) administratief

22

Opleidingsorientatie (beroepskeuze)

23

Taalcoach (niveau 1f)
Stucadorswerkzaamheden

Stucador

19

Volgen verzorgende IG-module
(leren) uitbreiden netwerken
Leren solliciteren

Verzorgende IG
Telefonist/receptionist
gastvrouw

Hulpvraag/Leerdoel(en)

Zoekgebied

20

(leren) uitbreiden netwerken
Leren solliciteren
(zelf)presentatie

Secretarieel/administratief

21

Cursus Wordpress
Kennis ontwikkeling internettalen
Apps

Grotere organisatie waar behoefte is aan kennisgebieden
(office/outlook/mappenstructuren) en/of computercursussen
voor beginners

