Zoek jij werk, of wil je hogerop?

Start bij de Werkclub!
De Werkclub is speciaal ontwikkeld voor nieuwe Nederlanders. Je krijgt
persoonlijke coaching, volgt workshops en krijgt support zodat je werk kunt
vinden in Nederland of een stap kunt maken in je carrière. Deelname is 100% gratis!

De Werkclub biedt jou:
Meer kansen op werk

Trainingsprogramma

Vaktaaltraining Nederlands

+Online programma

Toekomstplanning

Deelnemen kost niets!

vind een goede baan in Nederland!

wekelijks lessen taalvaardigheid

“Wat is jouw droombaan?”

Schrijf je in voor de Werkclub in Rotterdam, Utrecht of Eindhoven

Inschrijven op: werkclub.nl/aanmelden-member

zo werkt Nederland

ook thuis kun je verder leren!

*let op: bekijk de voorwaarden

werk

Dit project valt onder het project ‘Migratie in beweging’ en wordt gefinancierd door ‘het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie’ van de Europese Unie.

“De Werkclub heeft mij goed
getraind én met succes! Nu heb
ik een mooie baan te pakken.”

“De trainers hielpen me en
stonden altijd voor mij klaar.
Een geweldige periode!”

Member Fahed

Member Motasim

Wil jij meedoen? Dit zijn de voorwaarden:

Je komt niet uit de EU:

Je spreekt Nederlands

Je hebt een verblijfsvergunning en

Minimaal A2 niveau.

komt bijvoorbeeld uit Azië of Afrika

(toets bij de Werkclub)

Je zoekt werk of een volgende baan

Leeftijd: 18-35 jaar

Je krijgt begeleiding bij het vinden van werk
of bij de volgende stap in je carrière

35

Je moet deel kunnen nemen in:
Utrecht, Rotterdam of Eindhoven

Zo werkt de Werkclub:
2 uur coaching per week +

Je leert veel, maar geeft

100+ coaches

groepstraining & online lessen

ook jouw kennis door!

kunnen jou helpen!

Starten? Meld je nu aan op de website!
Wil je weten of de Werkclub bij jou past? De trainers gaan graag met je in gesprek.
Neem contact op met de Werkclub of meld je direct gratis aan op onze website:

Vragen: Neem contact op met AMIF trainer Parisa
Mail: 		
Telefoon: 		
Aanmelden:		

Parisa@werkclub.nl
06 45 00 44 08 of bel: 010 414 02 90
www.werkclub.nl/aanmelden-member

