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Nieuwsbrief
IEDEREEN IS VAN WAARDE, IEDEREEN HEEFT WAARDE

Wil je graag aan het werk
in een kansrijk beroep?
Er zijn veel mogelijkheden. Je werkcoach
wil dit graag met je bespreken.
Wil jij aan het werk, maar je weet
niet hoe je moet beginnen?
Neem contact op met je werkcoach. Want
zowel binnen als buiten de gemeente zijn er
veel mogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld:
• Ondersteuning krijgen bij solliciteren
• Een training of cursus gaan volgen
• Een opleidingstraject gaan volgen
• Een proefplaatsing krijgen
• Of informatie krijgen over vacatures
baan in de bouw
Je werkt of hebt gewerkt en wilt een
e
Je woont in Groningen of Noord-Drenth
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Je hebt werk, maar wilt wat
anders. Of je hebt geen werk,
maar wel werkervarig.
De bouw biedt volop kansen
voor mensen die willen
omscholen naar kansrijke
beroepen als metselaar of
timmerman. Pak jij deze kans?
Omscholingstraject
Bouw in Zicht

Speciaal voor mensen met
werkervaring hebben SSPB
Praktijkcentrum bouw, uitzendbureau Vakmasters Bouw Groningen
en Kansrijkberoep/WerkinZicht, het
maatwerk omscholingstraject
Bouw in Zicht ontwikkeld.
Daarin leer je in 10-16 weken de
basis van de vakken timmeren en
metselen. Na afronding van het
traject krijg je een certificaat.

Dit kun je leren in
het praktische
omscholingstraject
Bouw in Zicht

En kun je doorstromen naar een
baan. Of kiezen voor een praktische
BBL2 vervolgopleiding.

Goed om te weten

• De opleiding duurt 10-16 weken
• Per week werk je 4 dagen bij
een bouwbedrijf
• Je gaat 1 dag per week naar
SSPB Praktijkcentrum bouw in
Sappemeer
• Je wordt begeleid door onze
instructeurs, leerlingbegeleiders
en je leermeester
• Je ontvangt salaris.

Algemene kennis en vaardigheden:
• Basishandelingen timmeren,
tekening lezen, gereedschappenleer,
machinale houtbewerking,
veilig werken en persoonlijke
beschermingsmiddelen.

Erkend leerbedrijf in de bouw

Vakvaardigheden timmeren:
• Uitzetten, betonfunderingen, prefab
elementen, profielen stellen,
• Dakwerk, aftimmeren, deuren en
ramen afhangen en plafonds

Het bouwbedrijf waar je aan de slag
gaat is altijd een erkend leerbedrijf.
Daar krijg je echt de kans om het vak
in de praktijk te leren. Zie jij jezelf al

Vakvaardigheden metselen:
• Basis metselen, voegen, onderdelen
aanbrengen

timmeren of metselen?

Informatie en aanmelding

eulen@sspbgroningen.nl

90 , koert.verm
. Of bel of mail Koert Vermeulen, 06-111445
Meer weten? Overleg met je werkcoach
de link of de QR code:
straject BouwinZicht kan via onderstaan
Meteen aanmelden voor Omscholing

anmeldformulier/

www.sspbgroningen.nl/werken-leren/a
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Al bij al zijn er veel mogelijkheden voor jou!
Neem contact op met je werkcoach. Die kan
je meer vertellen over de mogelijkheden.
Wij hebben een aantal mogelijkheden
voor jou samengebracht. Laat je
inspireren en pak je kans!
Wil je in de bouw als bijvoorbeeld
timmerman of metselaar?
Altijd al een vak willen leren? Met je handen
willen bouwen? In de buitenlucht willen
werken? Met een opleiding van 10 tot 16
weken kan dat. Je gaat vier dagen aan het
werk en één dag naar het praktijkcentrum.
Na afloop heb je je certificaat! Je hebt
vakkennis! Je bent een vakman. Of een vakvrouw! En je hebt je eigen inkomen!
Neem contact op met je werkcoach.
Diegene kan je meer informatie geven.
Werken vanuit huis
voor de maatschappij
Heb jij ooit naar de contactlijn van de
GGD gebeld? Voor informatie, voor
het maken van een afspraak? Of ben jij
weleens teruggebeld over je klachten?
Dat soort werk kun jij ook doen als jij
dat wilt. Vanuit je huis, achter jouw PC.
En dit is maar één voorbeeld. Want er
zijn diverse functies waaruit je kunt
kiezen. Bel naar je werkcoach en vraag
naar de mogelijkheden.

Heb je een baan op het oog.
Maar je twijfelt?
Via een Proefplaatsing kun je die baan
krijgen. Via een proefplaatsing kun je aan
het werk. En de gemeente kan je hierbij
helpen. Maar wat is een proefplaatsing
nou eigenlijk? Een proefplaatsing betekent
dat je twee maanden gaat proefdraaien
bij een bedrijf. In die maanden houd jij
je uitkering. De werkgever kijkt in deze
periode of jij geschikt bent voor de functie.
Maar jij kunt ook ervaren of de functie bij
jou past. Ook worden je kansen op een
baan groter. Past de baan bij jou? ….dan
krijg je een contract.
lees verder op pagina 2.

Wij zijn op zoek naar kand
idaten die interesse hebb
en om zich
in te zetten bij GGD tegen
Corona
Wil je een baan voor lange

re tijd, waar jij er écht
toe doet?
Dat kan!

Jij draagt je steentje
bij aan onze maatschappij
Jij maakt het versch
en helpt Corona onder
il én dit is van onscha
controle te krijgen.
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Je werktijden zijn flexibe
l van
Je kunt parttime en fulltime maandag t/m zondag tussen 8:00 – 20:00
uur.
gaan werken vanaf 24
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Wat moet je nog meer
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Je werkt vanuit huis,
met je eigen laptop of
pc die moet beschikken
of hoger en niet ouder
over Microsoft Window
is dan 2015. Verder heb
s 10
internetverbinding, zodat
je in ieder geval een
bekabelde
de internetverbinding
zo stabiel mogelijk is.

Interesse? Reageer dan

Stuur je cv naar:
werkenbijggd@uwv.nl

snel!

o.v.v. Werken bij GGD
Graag alleen reageren
via het bovenstaand
Wij streven ernaar om
e emailadres.
binnen één werkdag
te reageren op je mail.

www.bwri.nl
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Colofon
Dit is een uitgave van BWRI,
Uitvoeringsorganisatie van de
Participatiewet voor Midden-Groningen.
Bezoekadres Inkomen en Voorzieningen.
Haydnlaan 2, Hoogezand
Bezoekadres Re-integratie.
Molenraai 1, Sappemeer

...Een voorbeeld van een proefplaatsing
binnen de gemeente is bij Topbrands. Bij
dit bedrijf zijn er 5 mensen vanuit BWRI
geplaatst. Deze mensen hebben nu allemaal
een contract. Ook zijn er mensen die met
hun ervaring binnen Topbrands later bij een
andere werkgever konden gaan werken.

Zie voor meer informatie hierover de
volgende link: www.werkinzicht.nl/topbrands-draagt-sociaal-maatschappelijkondernemen-warm-hart-toe
Ben jij ook geïnteresseerd, bel snel
naar je werkcoach. Want er zijn nog
meer vacatures.

Telefoon 0598 373 700
Postbus 75, 9600 AB Hoogezand
www.bwri.nl
Heeft u vragen/opmerkingen
over deze nieuwsbrief?
Stuur dan een e-mail naar:
cindy.stooker@bwri.nl
Wilt u op de hoogte blijven?
Dan kunt u ons volgen op social media.
BWRI staat op facebook en LinkedIn.

Herhaalde oproep voor Kansrijk Beroep
In onze editie van januari heb je er
al een stukje over gelezen. Kansrijk
Hoewel deze nieuwsbrief met veel zorg
Beroep! Voor leren in de praktijk. Ga
gemaakt is, kunt u aan de inhoud ervan
naar de website kansrijberoep.nl en
geen rechten ontlenen.
kies je favoriete baan. In de techniek
als bijvoorbeeld isolatie- of elektromonteur. Maar ook als schilder,
lasser of medewerker klant contact.
Vul je gegevens in, de naam van je
gemeente en meld je aan.
Je wordt dan teruggebeld.
Je kunt ook contact opnemen
met je werkcoach voor meer
Dan kun jij in de Bibliotheek in
informatie hierover.

Heb jij geen
computer of internet?

het Huis van Cultuur en Bestuur in
Hoogezand ook gebruik maken van de
computers. Het Huis van Cultuur en
Bestuur zit aan de Gorecht-Oost
157 in Hoogezand.

Leg uw document plat op

Foto’s aanleveren
Wij krijgen steeds vaker foto’s van documenten
binnen. Dit is erg handig voor u en ook voor ons!
Maar helaas zijn de foto’s niet altijd duidelijk.
Dan zijn de documenten ook niet goed leesbaar. Daarom willen
wij u een aantal tips geven om duidelijke foto’s te maken van uw
documenten. Wij zien graag uw duidelijke foto’s binnenkomen!

www.bwri.nl

tafel

Zorg ervoor dat u in ee
n ruimte
staat waar er voldoend
e daglicht is
Probeer een foto te ma
ken
van het hele document
Let erop dat uw camera
scherp
staat voordat u de fot
o maakt
Controleer of de foto sch
erp is,
voordat u de foto verstu
urt
Als u de foto via de ma
il verstuurt,
noteer dan uw naam en
geboortedatum
Geef in de mail ook aa
n voor wie
de foto bedoeld is of wa
ar het
document over gaat

