
Presentatiebijeenkomst

VIP in Leidschendam - 24 juli

 

 

Vluchtelingen Investeren in Participeren



Uitnodiging Presentatiebijeenkomst VIP

Woensdag 24 juli 2019
10:15 - 12:15 uur (inloop 10:00)
S&W
Dobbelaan 4, 2262 EA Leidschendam

 

 

 

 

VIP training

In mei zijn wij met een groep van twaalf vluchtelingen uit

Leidschendam gestart aan de VIP-training. 

De afkorting VIP staat voor “Vluchtelingen Investeren in Participeren”

en wordt uitgevoerd door VluchtelingenWerk.

De deelnemers hebben zich bezig gehouden met thema’s als: wat wil

ik graag, wat kan ik goed en welk werk past bij mij én is realistisch.

Tijdens de training

maken ze een CV, oefenen ze (sollicitatie)gesprekken en na de

training weten ze welke competenties ze hebben, waar de kansen op

werk in de regio liggen en wat een gewenste en vooral ook

realistische baan voor hen zal zijn. Ook hebben ze geoefend met

"zichzelf te laten zien", dit alles onder leiding van een professionele

trainer. Daarnaast heeft elke deelnemer een arbeidscoach, die hen

het gehele traject, ook na de training, coacht.

Graag nodigen we u uit voor de presentatiebijeenkomst waarin de

deelnemers zich enthousiast aan u zullen presenteren. Wij stellen het

zeer op prijs als u hierbij aanwezig kunt zijn en bereid bent om mee te

denken wat mogelijke interessante vervolgstappen kunnen zijn voor

de deelnemers op weg naar werk.

 

 

 

 

Contactgegevens:

Tamara Breugem

Projectcoördinator VIP

tbreugem@vluchtelingenwerk.nl

06-22 82 73 90

 

 

Programma
 

Introductie door VluchtelingenWerk

Presentaties van en door de deelnemers met interactie vanuit de

zaal

Uitdelen certificaten

Informeel napraten

 

 Wanneer en waar?
 

Woensdag 24 juli van 10.15 tot 12:15 uur. Inloop vanaf 10:00 uur

Locatie: S&W, Dobbelaan 4, 2262 EA Leidschendam

 

We stellen het op prijs als u ons kunt laten weten of u aanwezig zult

zijn.

 

We zien uit naar uw komst en waarderen uw betrokkenheid!

 

 

 

VIP wordt gefinancierd vanuit het AMIF Fonds
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