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Stichting Pro WerkTalent
Een update wat betreft de
maanden juli, augustus en
september. Onze deelnemers
hebben drie weken bouwvak
vakantie gehad. Na de bouwvak
zijn we meteen weer gestart met
werkzaamheden voor o.a.
GreenProducts en Talen Tools.
De gang zit er weer goed in!

Elk onderwerp bestaat uit een
filmpje waarin praktische
handvatten worden gegeven. Met
sommige deelnemers hebben we
al oefeningen gedaan. Kortom,
we ervaren dit programma als
een absolute meerwaarde!

E-Learning
Pro WerkTalent is bezig met het
ontwikkelen van een E-Learning
programma. Het komende
kwartaal hopen we het te kunnen
afronden en er concreet mee aan
de slag te kunnen gaan.

Er worden rond de 25 filmpjes
gemaakt waarin verschillende
doelen worden besproken. Denk
hierbij o.a. aan onderwerpen
zoals: Op tijd komen, omgaan
met de tijd van de werkgever,
pauze houden etc.

Pro WerkTalent
Geerligsweg 3a
7951 DZ Staphorst
www.prowerktalent.nl

Deelnemers
Ook het afgelopen kwartaal heeft
onze jobcoach veel gesprekken
met deelnemers gevoerd.
Elk individu wordt benaderd op
de wijze die bij hem of haar past.
Mooi om te zien hoe de jobcoach
hierin maatwerk kan leveren. We
zijn blij te kunnen melden dat er
ook het afgelopen kwartaal weer
nieuwe deelnemers bij zijn
gekomen.

Bekijk onze bedrijfsfilm!
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Niet alle deelnemers komen naar
onze locatie. Sommige
deelnemers worden thuis
bezocht. Soms heeft iemand
maar een klein duwtje nodig. Het
is mooi om te merken hoe we
hierin een bijdrage mogen en
kunnen leveren.
Ondernemers
Momenteel zijn we ook bezig om
een coachingplek te bieden in het
reguliere bedrijfsleven.
Voor sommige deelnemers is het
goed om niet alleen bij ons
intern, maar ook extern te
worden gecoacht. We proberen
hierin de ondernemers zoveel
mogelijk te ontzorgen.
Dit concept is voor beide partijen
echt interessant. Bent u een
ondernemer? Staat u hiervoor
open? Neem gerust vrijblijvend
contact met ons op!
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Haardhout
Het afgelopen kwartaal hebben
onze deelnemers opnieuw veel
haardhout verpakt. Het hout
wordt verpakt in zakjes van 10
kilo. Heeft u ook interesse?
Profiteer van de pallet prijs!

Bekijk onze bedrijfsfilm!

