
Beste ondernemer,

In de gemeente Emmen wonen veel 
gemotiveerde jongeren die graag aan 
het werk willen. 
Biedt u hen een kans? 

Iedereen aan het werk! Dat is waar wij 
ons als gemeente hard voor maken. 
Wij kunnen dat niet alleen voor 
elkaar krijgen. Wij hebben daarbij de 
medewerking van ons bedrijfsleven  
nodig.

Ik wil u vragen om in te zetten op jong 
talent. En daarvoor wil ik graag een 
aantal jonge talenten uit onze gemeente 
bij u onder de aandacht brengen. In 
deze krant vindt u de foto’s en profielen 
van de jongeren die tijdens de landelijke 
WerkWeek op de foto zijn gegaan met 
hun talent.

Wist u al dat de gemeente giftcards 
beschikbaar stelt voor ondernemers 
die jongeren in dienst willen nemen? 
Er zijn vier varianten. U kunt een 
bijdrage krijgen wanneer u een 
jongere een BBL-plaats, een opleiding 
of een reguliere baan aanbiedt, maar 
ook wanneer daar extra kosten aan 
verbonden zijn, zoals werkkleding of 
reiskosten. 

Wilt u meer weten? Kijk dan op 
www.zetinoptalent.eu of neem 
contact op met uw contactpersoon bij 
de gemeente of het UWV. 

Bouke Arends
Wethouder Economie, Werk en Sport
Gemeente Emmen

Talentenkrant
Voorwoord
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Talentenkrant

Administratie en Financieel

Jelenka Nikodinova
Leeftijd: 24
Woonplaats: Emmen

Baan

Ik zoek werk als…
Front- en/of backofficemedewerkster, 
verkoopmedewerkster, administratief 
medewerkster of stewardess.
Dit vind ik leuk omdat…
In deze functies mijn passie ligt en mijn 
opleiding hierop aansluit.
Ik ben goed in…
Nauwkeurig werken. Ik ben een sociale 
collega en een doorzetter. 

Marjolein Hake
Leeftijd: 24
Woonplaats: Emmen

Baan

Ik zoek werk als…
Assistent accountant/ administrateur niveau 
4 of verzorgende. 
Dit vind ik leuk omdat…
Ik het mooi vind om te zorgen voor een 
correcte administratie en goede zorg voor 
mensen ook belangrijk vind. 
Ik ben goed in…
Luisteren, ik ben accuraat en creatief.

Lianne Eikens
Leeftijd: 24
Woonplaats: Emmen

Baan

Ik zoek werk als…
Assistent controller, financieel administratief 
medewerkster of consultant.
Dit vind ik leuk omdat…
De werkzaamheden heel afwisselend zijn 
en ik mijzelf daardoor ook kan blijven 
ontwikkelen. 
Ik ben goed in…
Cijfers, plannen, zowel samen als 
zelfstandig werken en het geordend 
aanleveren van gegevens.

Talent

Talent

Ingezet



Talentenkrant

Arbeidsbemiddeling en P&O

Patrick Stefan Reis
Leeftijd: 21
Woonplaats: Emmen

Werken en Leren (BBL)

In de richting…
Administratie.
Op niveau…
MBO niveau 4.
Deze leerbaan lijkt me leuk 
omdat…
Je meer kennis krijgt door de opleiding en 
dat je voor meerdere werkzaamheden kan 
worden ingezet.

Baan

Ik zoek werk als…
Medewerker op de financiële administratie. 
Dit vind ik leuk omdat…
Ik een goed cijfermatig inzicht heb en klanten 
zo kan helpen om een financieel gezond 
bedrijf te leiden.
Ik ben goed in…
Nauwkeurig, punctueel werken en 
doelgericht opdrachten uitvoeren.

Manouk Hakkenhaar
Leeftijd: 23
Woonplaats: Emmen

Baan

Ik zoek werk als…
Administratief medewerker, secretaresse, 
medewerker personeelszaken, 
personeelsadviseur, loopbaanadviseur of 
coach.
Dit vind ik leuk omdat…
Omdat ik het sociale aspect van P & O in 
combinatie met het administratieve een 
zeer prettige afwisseling vindt. En het 
werken voor en met mensen, daar haal ik 
mijn voldoening uit. 
Ik ben goed in…
Adviseren, coachen, samenwerken, 
zelfstandig werken, prioriteiten stellen, 
organiseren, communiceren. Tevens ben ik 
flexibel, integer en betrouwbaar.

Samira el Ajaji
Leeftijd: 22 jaar
Woonplaats: Emmen

Baan

Ik zoek werk als…
HR-adviseur, loopbaanadviseur, intercedent, 
accountmanager, beleidsmedewerker of 
bedrijfskundig adviseur.
Dit vind ik leuk omdat…
Ik graag klant- en mensgericht werk in het 
bedrijfsleven.
Ik ben goed in…
luisteren (naar de klant), adviseren, 
motiveren, presenteren en organiseren.



Talentenkrant

Automatisering en ICT Bouw en Techniek

Shanon Stavast
Leeftijd: 23 
Woonplaats: Emmen

Baan

Ik zoek werk als…
HR-adviseur of HR-medewerker, trainer of 
coach op opleidings- of loopbaangebied. 
Ook zoek ik werk als recruiter, of werk op 
administratief gebied, organisatie-adviseur, 
zolang het maar HR of P&O gerelateerd is.
Dit vind ik leuk omdat…
Ik afgestudeerd HRM’er ben en ik op zoek 
ben naar de start van mijn carrière in de HR.
Ik ben goed in…
Adviseren, coachen en trainen, luisteren. 
Ik ben flexibel, kan goed aanpakken, 
ben proactief. Ook kan ik goed onder 
druk presteren. Ik ben professioneel en 
representatief.

Peter Hemme 
Leeftijd: 26 
Woonplaats: Klazienaveen

Baan

Ik zoek werk als…
Medewerker in de ICT-sector. Het allerliefste 
in een computerwinkel achter de balie, 
mensen helpen. Reparatiewerkzaamheden 
vind ik ook leuk om te doen. Daarnaast heb 
ik ook belangstelling voor productiewerk.
Dit vind ik leuk omdat…
Ik klantvriendelijk ben en graag 
mensen help. Ook het oplossen van 
computerproblemen vind ik leuk.
Ik ben goed in…
Hard werken, mensen helpen en het 
repareren van computers. 

Benjamin van Dijk
Leeftijd: 22
Woonplaats: Emmen

Werken en Leren (BBL)

In de richting…
Automonteur/ICT.
Op niveau…
MBO niveau 3.
Deze leerbaan lijkt me 
leuk omdat…
Ik goed ben in sleutelen en bezig zijn 
met mijn PC.

Baan

Ik zoek werk als…
Automonteur en iets in de ICT.
Dit vind ik leuk omdat…
Ik al vaak in de autogarage heb gewerkt 
maar ik houd er ook van om met 
elektronica bezig te zijn.
Ik ben goed in…
Sleutelen aan techniek.



Talentenkrant

Bouw en Techniek

Jasper Meijer
Leeftijd: 23 
Woonplaats: Emmen

Baan

Ik zoek werk als…
Productie- of allround betonmedewerker. 
Dit vind ik leuk omdat…
Ik van fysiek zwaar werk houd.
Ik ben goed in…
Hard werken. Daarnaast ben ik energiek, 
leergierig en kwaliteitsgericht. 

“Zoekt u een échte aanpakker, 
dan ben ik uw man!”

Marcel Brands
Leeftijd: 25
Woonplaats: Emmen

Baan

Ik zoek werk als…
Monteur, mig-mag lasser of  werk in de 
assemblage.
Dit vind ik leuk omdat…
Ik hierbij lekker met mijn handen kan 
werken.
Ik ben goed in…
Samenwerken en aanpakken.

“Als lasser kan ik gelijk aan 
het werk!”

Marouska 
van der Weide
Leeftijd: 21
Woonplaats: Zwartemeer

Werken en Leren (BBL)

In de richting…
Techniek (procesoperator).
Op niveau…
MBO niveau 4.
Deze leerbaan lijkt me leuk 
omdat…
Ik in het werkveld heb ondervonden dat 
techniek mij toch wel erg ligt. 
Ik ben goed in…
Problemen oplossen en vooruit kijken en 
denken.



Talentenkrant

Bouw en Techniek

Michel Kuiper 
Leeftijd: 26
Woonplaats: Emmen

Baan

Ik zoek werk als…
Loodgieter, een baan in utiliteit- of 
woningbouw of klantenwerk. Anders een 
baan die hier op aansluit.
Dit vind ik leuk omdat…
Het een afwisselende baan is en ik goed 
met mensen om kan gaan. Daarnaast 
beheers ik mijn vak als loodgieter. 
Ik ben goed in…
Het oplossen van problemen, ik ben een 
teamspeler en ik ben leergierig.

Stefan Benes
Leeftijd: 19
Woonplaats: Emmen

Werken en Leren (BBL)

In de richting…
Techniek. Bijvoorbeeld:  lassen/ auto/
shovelmachinist.
Op niveau…
MBO niveau 2 of 3.
Deze leerbaan lijkt me 
leuk omdat…
Ik graag met mijn handen werk. 
Hier ligt mijn  interesse.
Ik ben goed in…
Samenwerken, ik ben flexibel 
en leergierig.

Baan

Ik zoek werk als…
Hierboven beschreven, indien ik een BBL- 
opleiding daarnaast kan volgen.
Ik ben goed in…
De omgang met mensen, ik heb geen  9 tot 
5 mentaliteit en ben flexibel.

Nordien el Mojahid
Leeftijd: 24
Woonplaats: Emmen

Werken en Leren (BBL)

In de richting…
Proces operator.
Op niveau…
MBO niveau 3/4.
Deze leerbaan lijkt me 
leuk omdat…
Het mij aantrekt om in de procesindustrie 
te werken, het zelfstandig zorg dragen voor 
het product spreekt mij aan. 
Ik ben goed in…
Zelfstandig werken, omgaan met 
verantwoordelijkheden.

Baan

Ik zoek werk als…
Proces operator of koerier (taxi, 
pakketbezorger)
Dit vind ik leuk omdat…
Ik gemotiveerd en flexibel ben.

Talent

Talent

Ingezet



Talentenkrant

Beveiliging en Bewaking

Richard van Rijswijk
Leeftijd: 23
Woonplaats: Emmer-Compascuum
 
Werken en Leren (BBL)

In de richting…
Techniek.
Op niveau…
MBO niveau 2.
Deze leerbaan lijkt me 
leuk omdat…
Ik mij graag met techniek bezig houd.

Baan

Ik zoek werk als…
Automonteur, onderhoudsmonteur of 
dierenverzorger.
Dit vind ik leuk omdat…
Ik graag dingen repareer die kapot zijn.
Ik ben goed in…
Sleutelen.

Ricardo Kuik
Leeftijd: 23
Woonplaats: Zandpol

Werken en Leren (BBL)

In de richting…
Autotechniek.
Op niveau…
MBO niveau 2/3.
Deze leerbaan lijkt me 
leuk omdat…
Ik het leuk vind om te sleutelen en mensen 
weer goed de weg op te helpen. 

Baan

Ik zoek werk als…
Beveiliger.
Dit vind ik leuk omdat…
Ik het fijn vind om met mensen te 
werken en te zorgen voor rust en orde op 
bijvoorbeeld een evenement.
Ik ben goed in…
Het omgaan met klanten/bezoekers en 
ik heb veel ervaring op evenementen, 
objecten, winkelsurveillance, huis 
beveiliging en horeca.

Ezzoubaier Aouichi
Leeftijd: 21 
Woonplaats: Emmen

Werken en Leren (BBL)

In de richting…
Beveiliging.
Op niveau…
MBO niveau 2/3.
Deze leerbaan lijkt me leuk 
omdat…
Ik goed ben in de omgang met mensen.

Baan

Ik zoek werk als…
Maakt niet uit, ik ben voor alles in. 
Ik ben goed in…
Productiewerk en ik kan ook goed in 
de keuken uit de voeten want koken is 
mijn passie.
 



Talentenkrant

Callcenter en Receptie

Dian Peters
Leeftijd: 22
Woonplaats: Oranjedorp

Baan

Ik zoek werk als…
Secretaresse, administratief medewerkster 
of receptioniste. 
Dit vind ik leuk omdat…
Ik gemerkt heb dat ik een geduldig, 
nauwkeurig en klantvriendelijk persoon ben 
en daarom de opleiding secretaresse ook 
heb afgerond.
Ik ben goed in…
Agendabeheer, telefoonbeheer, archiveren, 
presentaties houden, klantvriendelijkheid. Ik 
houd ervan om mensen goed te ontvangen 
en bij problemen los ik het op.

Telissa Engels
Leeftijd: 22
Woonplaats: Klazienaveen

Baan

Ik zoek werk als…
Secretaresse, maar met mijn enthousiasme 
en ervaring in de detailhandel ben ik breed 
inzetbaar. 
Dit vind ik leuk omdat…
Ik veel ervaring heb met klantcontact.
Ik ben goed in…
Samenwerken en nauwkeurig werken. 
Ik ben een spontane en vrolijke meid die 
graag aan het werk wil. 

“Wie geeft mij een kans op 
kantoor of in een grote winkel?”

Iryna Biryla
Leeftijd: 23
Woonplaats: Erica

Baan

Ik zoek werk als…
Receptioniste of gastvrouw.
Dit vind ik leuk omdat…
Ik een opleiding heb gevolgd voor 
receptioniste en ik graag als receptioniste 
wil werken.
Ik ben goed in…
Het leren van talen en het gast- en 
klantvriendelijk zijn.

“Ik maak het mensen graag 
naar de zin”



Talentenkrant

Bianca Alien Snippe
Leeftijd: 27
Woonplaats: Emmen

Baan

Ik zoek werk als…
Receptioniste of telefoniste. 
Dit vind ik leuk omdat…
Ik hierbij mensen kan helpen op een 
neutrale manier en omdat ik van multi-
tasken houd.
Ik ben goed in…
Luisteren, situaties inschatten en 
rustig blijven. Hierdoor kan ik goed 
problemen oplossen.

Jerzy Stawecki
Leeftijd: 27
Woonplaats: Emmen

Baan

Ik zoek werk als…
Facilitair medewerker, manager productie, 
bakker, magazijn medewerker, medewerker 
detailhandel, medewerker supermarkt, 
medewerker inbound callcenter
Dit vind ik leuk omdat…
Ik hiervoor geknipt ben en hier ook ervaring 
in heb.
Ik ben goed in…
Mezelf profileren, knelpunten oplossen, 
anderen motiveren, kwalitatief goed  werk 
afleveren.
Opmerkingen medewerkers 
Werkplein: 
Communicatief vaardig, representatief.

Anita van Rijswijk
Leeftijd: 20 
Woonplaats: Emmer-Compascuum

Werken en Leren (BBL)

In de richting…
Detailhandel.
Op niveau…
MBO niveau 3.
Deze leerbaan lijkt me 
leuk omdat…
Ik vaak in een winkel heb gewerkt en het 
contact met mensen super leuk vind!
Ik ben goed in…
Het helpen van mensen en ik ben 
klantvriendelijk.

Baan

Ik zoek werk als…
Productiemedewerkster, verkoopster, 
schoonmaakster (stel me overal voor open).
Dit vind ik leuk omdat…
Ik mensen kan helpen en omdat ik het 
contact met mensen super vind.
Ik ben goed in… 
Het helpen van mensen, creatieve 
dingen, zelfstandig werken en ik kan 
me flexibel opstellen.

Detailhandel



Talentenkrant

Detailhandel

Rene Katuin
Leeftijd: 25
Woonplaats: Nieuw-Weerdinge

Baan

Ik zoek werk als…
Verkoopmedewerker in een winkel 
(supermarkt of op de markt) of als 
schoonmaakmedewerker bij een 
schoonmaakbedrijf.
Dit vind ik leuk omdat…
Ik daar ervaring in heb en graag met 
mensen in contact wil zijn.
Ik ben goed in… 
Zelfstandig werken, ik ben sociaal 
en leergierig en wil graag nieuwe 
dingen leren.

Michael Rotteveel
Leeftijd: 21
Woonplaats: Roswinkel

Baan

Ik zoek werk als…
Cameraman of medewerker in de fotografie 
of in een elektronica winkel. 
Dit vind ik leuk omdat…
Ik mensen graag help en omdat ik creatief 
en klantvriendelijk ben.  Niemand mag 
ontevreden de deur uit!
Ik ben goed in… 
Filmen, ik heb ruimtelijk inzicht en beschik 
over goede contactuele eigenschappen.

Angelique Kooy
Leeftijd: 26
Woonplaats: Emmen

Werken en Leren (BBL)

In de richting…
Veiligheid/overheid (politie, marechaussee). 
Op niveau…
MBO niveau 3.
Deze leerbaan lijkt me 
leuk omdat…
Je meehelpt aan een betere samenleving en 
tegelijk onrecht bestrijdt. 

Baan

Ik zoek werk als…
Verkoopmedewerkster, 
horecamedewerkster (kleinschalig), 
medewerkster drogisterij, medewerkster 
brood/vleeswaren/kaas.
Dit vind ik leuk omdat…
Je mensen advies en service kunt geven.
Ik ben goed in…
Adviseren en het werken in teamverband.
 

Talent

Talent

Ingezet



Talentenkrant

Dieren en verzorging

Gwenny Pool
Leeftijd: 23
Woonplaats: Nieuw-Weerdinge

Werken en Leren (BBL)

In de richting…
Dierenverzorging.
Op niveau…
MBO niveau 2.
Deze leerbaan lijkt me leuk 
omdat…
Ik altijd al iets met dieren heb gehad en er 
toch meer in wil doen.
Ik ben goed in…
Het contact leggen met dieren. Dit gaat mij 
beter af dan het contact met mensen.

“Een stageplaats of werk-
ervaringsbaan is ook prima!”

Jondalar Olijslager
Leeftijd: 21
Woonplaats: Emmen

Baan

Ik zoek werk als…
Dierenverzorger,  maar ik sta open voor alle 
andere banen, want ik ben geen stilzitter en 
steek graag de handen uit de mouwen.
Dit vind ik leuk omdat…
Hier mijn passie ligt. 
Ik ben goed in…
De handen uit de mouwen steken. Ik ben 
een gemotiveerde, enthousiaste man die 
graag aan de slag wil.

Mirjam Post
Leeftijd: 23
Woonplaats: Emmen

Baan

Ik zoek werk als…
Archeoloog of medewerker in de 
dierenbranche of detailhandel
Dit vind ik leuk omdat…
Ik archeologie gestudeerd heb, dit mijn 
passie is en ik mij specialiseer in dieren.
Ik ben goed in…
In zowel zelfstandig als in teamverband 
werken, creatieve oplossingen bedenken, 
met mensen omgaan en georganiseerd en 
zorgvuldig werken.



Talentenkrant

Natuur en Milieu

Rense Brouwer
Leeftijd: 21
Woonplaats: Dalen
 
Baan

Ik zoek werk als…
Toezichthouder milieu. Maar ben 
ook beschikbaar voor werk als 
bodemfunctionaris en alles op het gebied 
van milieu.
Ik ben goed in…
De omgang met mensen, ik  werk graag 
in teamverband en wil graag afwisseling in 
mijn werk.

“Wie geeft mij een kans?!”

Justin Pruim
Leeftijd: 19
Woonplaats: Emmen

Baan

Ik zoek werk als…
Medewerker aanleg en onderhoud van 
tuin en bestrating
Dit vind ik leuk omdat…
Ik hiervoor een MBO opleiding heb 
afgerond.
Ik ben goed in… 
Klantgericht werken, aanpakken, in 
teamverband- en zelfstandig werken. 
Opmerkingen medewerkers 
Werkplein:  
Justin is allround en een aanpakker.

Tom van Vliet
Leeftijd: 24
Woonplaats: Klazienaveen

Baan

Ik zoek werk als…
Bos en natuurbeheerder, of werk in groot 
groenvoorziening of recreatie.
Dit vind ik leuk omdat…
Ik graag in de buitenlucht werk.
Ik ben goed in…
Samenwerken, uitleg en voorlichting 
geven en daarnaast creatieve oplossingen 
bedenken.



Talentenkrant

Transport en Logistiek

Jeffrey Ties
Leeftijd: 20
Woonplaats: Klazienaveen

Baan

Ik zoek werk als…
Vrachtwagen- of heftruckchauffeur.
Dit vind ik leuk omdat…
Ik transport en logistiek leuk vind.
Ik ben goed in…
Het samenwerken met mensen en ik ben 
spontaan en representatief. 

Hessel Appeldorn
Leeftijd: 21 
Woonplaats: Valthermond

Baan

Ik zoek werk als…
Magazijnmedewerker of 
reachtruckchauffeur.
Dit vind ik leuk omdat…
Ik ervaring heb als heftruckchauffeur en 
dit erg leuk vond om te doen!
Ik ben goed in…
Logisch nadenken, aanpakken en ik 
ben flexibel.
 

Joyce Meulman 
Leeftijd: 24
Woonplaats: Veenoord

Baan

Ik zoek werk als…
Orderpicker of productiemedewerker.
Dit vind ik leuk omdat…
Ik hier goede ervaringen mee heb.
Ik ben goed in…
Samenwerken, hard werken en lange 
dagen maken.

“Ik ben een échte doorbijter!”



Talentenkrant

Transport en Logistiek

Johan Hoogenberg  
Leeftijd: 18
Woonplaats: Zwartemeer

Werken en Leren (BBL)

In de richting…
Transport/ logistiek medewerker/ 
vrachtwagenchauffeur
Op niveau…
MBO niveau 2/3.
Deze leerbaan lijkt me leuk 
omdat…
Omdat ik alles wel wil doen, hard kan 
werken en omdat veel familieleden in de 
transport werken en daar goede ervaringen 
mee hebben.

Baan

Ik zoek werk als…
Logistiek medewerker, 
vrachtwagenchauffeur.
Dit vind ik leuk omdat…
Omdat ik alles wel wil doen, hard kan 
werken en omdat veel familieleden in de 
transport werken en daar goede ervaringen 
mee hebben.

Patrick Staats
Leeftijd: 26
Woonplaats: Emmer-Compascuum 

Werken en Leren (BBL)

In de richting…
Transportplanner.
Op niveau…
MBO niveau 4
Deze leerbaan lijkt me leuk 
omdat…
Het mij een afwisselende en uitdagende 
baan lijkt.
Ik ben goed in…
De omgang met mensen, administratieve 
taken uitvoeren en problemen oplossen.

Baan

Ik zoek werk als…
Transportplanner, secretaris of administratieve 
kracht.
Dit vind ik leuk omdat…
Ik het leuk vind om te organiseren en plannen 
maar ook de afwisseling in deze banen 
spreekt mij aan.

Kevin Thomas Smit
Leeftijd: 26
Woonplaats: Nieuw-Dordrecht

Baan

Ik zoek werk als…
Heftruck/reachtruck chauffeur, 
productiemedewerker.
Dit vind ik leuk omdat…
Ik een schat aan ervaring heb, hard werk en  
gemotiveerd ben. Ik houd van afwisseling 
en wil graag alles aanpakken. 
Ik ben goed in…
Samenwerken, maar ik kan ook goed 
zelfstandig werken.



Talentenkrant

Zorg en Welzijn

Jeroen Bouter
Leeftijd: 24
Woonplaats: Emmen

Baan

Ik zoek werk als…
Leraar lichamelijke opvoeding (CALO 
afgestudeerd) / zweminstructeur (ABC) / 
Jeugd sporttrainer.
Dit vind ik leuk omdat…
Werken met kinderen nu eenmaal een 
dankbaar beroep is en ik hoop nog veel 
van kinderen te mogen leren. 
Ik ben goed in…
Het overbrengen van mijn enthousiasme 
op kind en collega. Het scheppen van een 
fijne leeromgeving, waarin respect voor 
elkaar, betrokkenheid en differentiatie 
voor elk kind, centraal staan. Hierin 
maak ik ook veel gebruik van mijn eigen 
motorische vaardigheden, zelfreflectie, 
evaluaties en communicatie tussen 
betrokkenen en collega’s, die mijn praktijk 
en handelen sterker maken.

Henrike Kiers
Leeftijd: 24 
Woonplaats: Klazienaveen

Baan

Ik zoek werk als…
Maatschappelijk werker, casemanager 
jeugdzorg, schuldhulpverlener, 
bewindvoerder, pedagogisch medewerker, 
buurtwerker, cultureel medewerker, 
persoonlijk begeleider, activiteitenbegeleider 
of begeleider dagbesteding.
Dit vind ik leuk omdat…
Deze banen  binnen de tak van hulpverlening 
vallen en daar ligt mijn hart. Met mijn  
afgeronde opleidingen Sociaal Pedagogisch 
Hulpverlening en Maatschappelijk werk 
en Dienstverlening ben ik binnen de 
hulpverlening breed inzetbaar.
Ik ben goed in…
Als professional ben ik gedreven, open, eerlijk, 
betrouwbaar en kritisch. Ik heb een duidelijke 
visie en draag deze uit als hier ruimte voor is. 
In mijn werk ben ik gestructureerd, efficiënt 
en nauwkeurig. Ik ben jong en daardoor 
nog goed te vormen, ik ben erg leergierig en 
bereid nog veel te leren.

Milan Tent
Leeftijd: 19
Woonplaats: Tweede-Exloërmond

Baan

Ik zoek werk als…
Parttime helpende in zorg en welzijn (ik volg 
de opleiding SAW).
Dit vind ik leuk omdat…
Ik graag met mensen wil werken en ze 
verder wil helpen.
Ik ben goed in…
Luisteren, samenwerken, ik ben accuraat en 
kan goed mensen aansturen.

“Welke zorgaanbieder geeft 
mij een kans?”

Talent

Talent

Ingezet



Talentenkrant

Zet in op talent!
De gemeenten Emmen, Borger-Odoorn, 

Coevorden, Hoogeveen, Midden-Drenthe, 

De Wolden en het UWV werken samen om 

de jeugdwerkloosheid in Drenthe terug te 

dringen. Met verschillende projecten vanuit het 

Actieplan Jeugdwerkloosheid ‘Zet in op Talent’, 

worden jongeren geholpen om een baan te 

vinden of terug naar school te gaan. Daarbij 

zetten we in op drie pijlers: scholing, werk en 

leren en werken.

Zet u ook in op talent? Dan kunt u gebruik 

maken van een giftcard. Bedrijven die jongeren 

aannemen kunnen namelijk een subsidie 

krijgen. Met een giftcard kunt u naast fiscale 

voordelen een extra bedrag krijgen voor de 

(leerwerk)banen die u aanbiedt.

Er zijn vier varianten:

•  BBL-giftcard: Als erkend leerbedrijf kunt u 

€ 3.000,- krijgen als u een jongere een jaar 

lang in dienst neemt via een BBL-constructie.

•  Giftcard scholingsarrangementen: U kunt 

€ 2.500,- krijgen wanneer u een jongere 

een half jaar in dienst neemt en hem of 

haar opleidt. Er is € 1000,- beschikbaar 

voor scholingskosten en € 1500,- voor 

loonkosten.

•  Giftcard bijkomende kosten:  U kunt 

maximaal € 1.000,- krijgen voor bijkomende 

kosten als u een jongere een BBL-plaats, 

scholings-arrangement of een reguliere baan 

aanbiedt. Bijvoorbeeld bedrijfskleding en 

reiskosten.

•  Giftcard reguliere baan: U kunt € 1.000,- 

krijgen wanneer u een jongere een reguliere 

baan aanbiedt met een arbeidscontract voor 

één jaar en voor 32 uur per week.

Kijk voor meer informatie en de voorwaarden 

op www.zetinoptalent.eu

Horeca

3.000€

GIFTCARD
BBL

ZET IN OP

Yvonne Gringhuis
Leeftijd: 26 
Woonplaats: Emmen

Baan

Ik zoek werk als…
Schoonheidsspecialist, horecamedewerker, 
winkelmedewerker of een andere 
soortgelijke baan.
Dit vind ik leuk omdat…
Ik graag met mensen werk en daar ook 
ervaring in heb. 
Ik ben goed in… 
Klantgericht werken, aanpakken, in 
teamverband- en zelfstandig werken.

Roman 
Mnatsakanian
Leeftijd: 25
Woonplaats: Emmen

Baan

Ik zoek werk als…
Beveiliger, productiemedewerker of in de 
horeca.
Dit vind ik leuk omdat…
Ik ervaring heb op verschillende terreinen en 
graag in een team aan de slag wil.
Ik ben goed in… 
Flexibel en hard werken.


