
VOORWOORD
Beste ondernemer,
U ziet de derde uitgave van de digitale Talentenkrant van de arbeidsmarktregio Drenthe. 
Dit is een initiatief van de gemeenten Borger-Odoorn, Emmen, Coevorden, De Wolden, Hoogeveen en Mid-
den-Drenthe en het UWV, in het kader van de aanpak jeugdwerkloosheid.

Heeft u belangstelling voor één van de kandidaten? 
Bijvoorbeeld om een vrijblijvend gesprek met hem 
of haar te voeren. Mail ons dan via: info@talentenkrant.nl of neem 
contact op met uw contactpersoon bij uw eigen gemeente of het UWV.
U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met het talent door te
klikken op de mail button.
Heeft u geen vast contactpersoon bij de gemeente? 
Dan kunt u contact opnemen met de volgende personen:

Borger-Odoorn / Emmen, Lianne Klasen, 06 - 21 71 30 75
Coevorden, Kees Weinbrecher, 06 - 46 27 14 67
De Wolden / Hoogeveen, Hendrik Jansen, 06 - 11 78 93 56
Midden-Drenthe, Gonnie van der Heide, 06 - 29 06 92 83
UWV, Marian Jonker, 06 - 52 82 84 87

U kunt ook bij hen terecht met vragen 
over subsidiemogelijkheden.
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Actieplan Jeugd werkloosheid Nummer 3 | Jaargang 2015

EMMEN

Emmen

mailto:%20info%40talentenkrant.nl%20?subject=Ik%20wil%20graag%20meer%20weten%20over%20de%20Talentenkrant


Emmen

03 - 12 - 1990

25 - 11 - 1989

02 - 08 - 1991

Nieuw - Schoonebeek

Beilen

Emmen

Elektrotechniek MBO 
op niveau 2

Onderwijsassistent 
MBO op niveau 4

Autotechniek MBO
op niveau 2

MARVIN BACHIELIE

NADINE MAATJE

JAVEED SAFY

Ik zoek werk in de 
productie of schoonmaak.

Bovenstaande banen vind 
ik leuk, omdat ik graag met 
mijn handen werk.

Ik heb 
doorzettingsvermogen, ik 
ben flexibel in werktijden 
en ik ben een harde werker.

Ik zoek werk als 
onderwijsassistent, gastouder, 
pedagogisch medewerker of 
huiswerk begeleider. 
Boven staande banen vind ik 
leuk, omdat het mijn passie is 
om met kinderen te werken. 
Zij geven mij voldoening in 
mijn werk. Voor mij is elk kind 
uniek. De ontwikkeling van het 
kind vind ik zeer belangrijk en 
ik weet dat ik daar een 
positieve bijdrage aan kan 
leveren. 
Ik ben goed in het begeleiden 
van kinderen, het kind 
ondersteunen waar dit nodig 
is, creatief zijn, aandacht aan 
het kind geven, ik ben gedul-
dig, leergierig en behulpzaam. 
Ik ben rustig in de omgang. 
Ik heb veel geduld met 
uitleggen en kinderen een 
opdracht te laten snappen. 

Ik wil werken en leren in 
de richting van 
autotechniek op MBO 
niveau 3.

Bovenstaande leerbaan 
lijkt mij leuk, omdat ik hou 
van sleutelen en omdat 
ik uiteindelijk verder wil 
komen als technisch 
specialist.

Ik ben goed in sleutelen, 
omgaan met klanten en 
uitleggen wat de oorzaak 
van een probleem is. 

ALL-ROUND TALENT

ONDERWIJS TALENT

TECHNISCH TALENT

NEEM NU CONTACT OP NEEM NU CONTACT OP NEEM NU CONTACT OP
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Emmen

30 - 07 - 1992

Dalen

Grafisch vormgever op niveau 4

JUSTIN KUIK

Ik zoek werk als grafisch vormgever, als 
DTP-er of als webdesigner.

Bovenstaande banen vind ik leuk, omdat ik 
met passie en plezier mijn grafische kennis 
tot mooie ontwerpen realiseer.

Ik wil graag bij een grafisch bedrijf werken 
om mijn kennis in de grafische branche te 
vergroten. Mijn doel is dan ook om uitein-
delijk de mooiste ideeën tot werkelijkheid 
te laten komen. Ik ben goed in werken met: 
Adobe Indesign, Photoshop, Illustrator en 
Muse (het ontwerpen van websites).

NEEM NU CONTACT OP

28 - 02 - 1992

Klazienaveen

Directie secretaresse + Medisch secretaresse 
op MBO niveau 4

SANNE KLIPHUIS

Ik zoek werk als (medisch) secretaresse, 
administratief medewerker, 
receptioniste/telefoniste of commercieel 
medewerker binnendienst.

Bovenstaande banen vind ik leuk, omdat ik 
er al 4 jaar ervaring in heb en het mij erg 
goed beviel. 
Het is veelzijdig en ik had veel contact met 
mensen. 
Hierop in kunnen spelen qua communica-
tieniveau past ook goed bij mij.

Ik ben goed in communicatie, 
administratief werk, nauwkeurig zijn 
en ik heb verantwoordelijkheidsgevoel.

COMMUNICATIE TALENT

NEEM NU CONTACT OP

CREATIEF TALENT

mailto:info%40justinkuik.nl?subject=Contact%20n.a.v.%20de%20Talentenkrant
mailto:info%40justinkuik.nl?subject=Contact%20n.a.v%20de%20Talentenkrant
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NEEM NU CONTACT OP

NEEM NU CONTACT OPSMAAK TALENT

Emmen

DANINE SCHERPEN

NEEM NU CONTACT OP

CULINAIR TALENT

NEEM NU CONTACT OP

ZELFSTANDIG TALENT

06-07-1995

Emmen

Allround kapster

Ik zoek werk als haarstyliste.

Bovenstaande baan vind ik leuk, omdat ik 
creatief bezig zijn met haren heel erg leuk 
vind. 

Ik heb gevoel heb voor stijl en haarmode en 
ben zelf ook heel modebewust. Bovendien 
hou ik van uitdaging, ben enthousiast, 
collegiaal, sociaal en flexibel. 
Ook ben ik gemotiveerd om verdere 
opleidingen/cursussen/trainingen te volgen 
om me verder te ontwikkelen. 

Ik ben goed in het runnen van alle 
voorkomende vaardigheden in een kapsalon.

05 - 09 - 1996

Emmen

Horeca assistent (AKA) 
MBO op niveau 1

Ik zoek werk als (hulp-) kok, 
(hulp-) medewerker keuken.

Bovenstaande banen vind ik leuk, omdat ik 
een passie heb voor koken. 
Koken is mijn lust en mijn leven.

Ik ben goed in borden opmaken, ik beheers de 
snijtechnieken en met name de 
werkzaamheden aan de zogenaamde 
“koude kant” (werkervaring). 

Uiteraard ben ik graag bereid om me 
verder te ontwikkelen met werkzaamheden 
aan de “warme kant”. 
Daarnaast ben ik stressbestendig. 

LARS VEENSTRA
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Emmen

ALL-ROUND TALENT

Ik zoek werk in de richting van 
magazijnmedewerker, koerier, 
productiemedewerker, bij een 
verhuisbedrijf, winkelmedewerker.

Bovenstaande banen vind ik leuk, 
omdat ik er ervaring mee heb.

Ik ben goed in Duits, klantvriendelijk 
zijn en ik ben enthousiast.

Ik zoek werk als administratief (juridisch) 
medewerker, budget coach, receptioniste, 
klantenservice medewerker, secretaresse 
of planner.

Bovenstaande banen vind ik leuk, omdat 
de functies perfect binnen mijn competen-
ties liggen. Daarnaast vind ik het leuk om 
met mensen in contact te komen, mensen 
te begeleiden en te adviseren. Wat ik daar 
uit haal is dat mensen rust krijgen.

Ik ben goed in plannen en organiseren, 
nauwkeurigheid, zorgvuldig en geordend 
werken. Daarnaast ben ik een teamspeler, 
maar zelfstandig werken is voor mij ook 
geen enkel probleem.

ANTAL KATVIN

SASKIA GRIEMINK-BAKKER

04 - 02 - 1993

15 - 02 - 1992

Emmen

Nieuw-Weerdinge

Horeca Assistent

MBO 4, Administratief juridisch medewerker
en MBO Budgetcoaching

ADMINISTRATIEF TALENT

NEEM NU CONTACT OP NEEM NU CONTACT OP
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03 - 08 - 1991

Emmen

MBO niveau 4, 
Kinderopvang

RANIA TAHIR

Ik zoek werk in de 
richting van pedagogisch 
medewerker 
kinderopvang.

Bovenstaande baan vind ik 
leuk, omdat ik het 
belangrijk vind om 
kinderen te helpen bij hun 
ontwikkeling. Ik vind 
kinderen ontzettend leuk!

Ik ben goed in samen-
werken, anderen helpen, 
geduldig zijn. 
Ik ben iemand die mijn 
werk altijd afmaakt.

BEHULPZAAM TALENT

Emmen

18 - 08 - 1992

Emmen

Bloem en Design
op MBO niveau 3

HINKE ELLENS

Ik zoek werk in de 
richting van bloem en design, 
maar andere 
baantjes zijn ook welkom.

Bovenstaande banen vind ik 
leuk, omdat ik ben opgeleid 
voor bloem en design. 
Ik ben graag creatief bezig 
en ik kan klanten gelukkig 
maken met het product wat 
ik aflever. 

Ik ben goed in creatief bezig 
zijn, ik ben klantgericht, ik 
kan het overzicht houden, 
ben een doorzetter en ik 
denk buiten de lijntjes.

CREATIEF TALENT

31 - 08 - 1990

Emmen

HZW MBO op niveau 2

LORDIANA RIJZINGA

Ik wil werken en leren in de 
richting van verzorgende IG 
op MBO niveau 3.

Bovenstaande leerbaan lijkt 
mij leuk, omdat ik het leuk 
vind om met mensen te wer-
ken, vooral ouderen. 
De levenservaringen en 
verhalen zijn erg interessant. 
Ik wil graag verder leren en 
ik vind het erg leerzaam om 
met medicijnen om te gaan.

Ik ben goed in 
samenwerken, luisteren, 
zelfstandig werken en ik ben 
flexibel.

VERZORGEND TALENT

NEEM NU CONTACT OP NEEM NU CONTACT OP NEEM NU CONTACT OP
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Emmen

 BEVELIGINGS TALENT

Ik zoek werk als beveiliger.

Bovenstaande baan vind ik leuk, omdat 
het leuk is om met mensen om te 
gaan, zelfstandig bezig te zijn en zelf 
verantwoordelijkheid te dragen. 

Daarnaast vind ik het leuk om te 
observeren en mijn bevindingen 
hierover te rapporteren.  

Ik ben goed in praten, observeren, 
sociaal zijn. Ik kan goed met mensen 
omgaan, ik ben een aanpakker en ik 
kan zelfstandig werken. 

Ik zoek werk als helpende, orderpicker 
of verkoopmedewerker.

Ik heb al drie jaar als helpende gewerkt 
en dat vond ik leuk. 
Een andere baan trekt mij ook omdat 
in een team werken bij me past, maar 
dat ik toch zelf de verantwoordelijk-
heid draag. Ik vind werken in ploegen 
ook prettig en contact met klanten erg 
belangrijk.

Ik ben goed in begeleiden van mensen, 
teamwork, met mijn handen bezig zijn, 
taakgericht werken en ik ben 
communicatief vaardig.

NATHALIE STREUER

DORIEN MAATJE

22 - 02 -1995

13 - 03 - 1192

Weiteveen

Klazienaveen

Beveiliging MBO op niveau 2

Helpende MBO op niveau 2

COMMUNICATIE TALENT

NEEM NU CONTACT OP NEEM NU CONTACT OP

mailto:nathalie_streuer%40hotmail.com?subject=Contact%20n.a.v.%20de%20Talentenkrant
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18 - 07 - 1990

Coevorden

VMBO

BRIAN BRAKELS

Ik wil graag werken en leren in de 
richting van autotechniek op niveau 2.
Dit lijkt mij leuk omdat ik een passie 
voor auto’s heb.
Ik ben goed in het herkennen van 
problemen van auto’s.

Ik zoek werk als heftruckchauffeur, 
bezorger/koerier of productiemede-
werker. Het is leuk om bezig te zijn 
met rijdende voertuigen zoals met een 
heftruck en ik ben graag op weg.

Ik kan goed zelfstandig werken, maar 
kan ook prima in een team 
functioneren.

SOCIAAL TALENT

05 - 05 - 1992

Sleen

Sport en bewegen op niveau 3

Ik wil werken en leren in de richting van 
toerisme of recreatie op niveau 3/4.

Dit spreekt mij aan omdat ik het leuk vind 
om met mensen om te gaan.

Ik ben sociaal, creatief en ik heb 
doorzettingsvermogen.

DANISSA KIERS

NEEM NU CONTACT OP

Coevorden

NEEM NU CONTACT OP

TECHNISCH TALENT

mailto:brian_brakels%40hotmail.com?subject=Contact%20n.a.v.%20de%20Talentenkrant
mailto:brian_brakels%40hotmail.com?subject=Contact%20n.a.v.%20de%20Talentenkrant
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Coevorden

ALL-ROUND TALENT

Ik wil graag een BBL opleiding 
doen op niveau 3 of 4. 

Op de technische richting na, lijkt mij 
alles leuk. 

Ik ben gedisciplineerd en heb een 
flexibele instelling.

Ik ben enorm gemotiveerd om te gaan 
werken. Het maakt mij niet uit wat.

Ik zoek werk als administratief 
medewerkster/boekhouding.

Bovenstaande baan vind ik leuk omdat ik 
er goed in ben. Ik heb er voor geleerd.
Ik werk nauwkeurig en netjes, ben goed 
met cijfers en kan goed met druk en stress 
omgaan. Daardoor ga ik nog beter 
presteren.

Ik ben goed in wiskunde en rekenen. 
Ik kan goed meedenken en richt me op 
oplossingen voor problemen. Ik kan goed 
in teamverband werken en ik werk 
prestatiegericht.

WILCO PROFIJT

26 - 10 - 1993

Sleen

Helpende zorg en welzijn 
op niveau 2

ADMINISTRATIEF TALENT

15 - 11 - 1987

Coevorden

MBO administratie

LOUISE HENKDRIKSEN

NEEM NU CONTACT OP NEEM NU CONTACT OP
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De Wolden - Hoogeveen

ADMINISTRATIEF TALENT

Ik zoek werk als 
administratief medewerker, 
secretaresse, medisch 
secretaresse of als 
receptioniste.

Bovenstaande banen vind 
ik leuk omdat ik daarin mijn 
sociale vaardigheden en 
nauwkeurigheid kan 
benutten.

Ik ben goed in samenwer-
ken, ik ben leergierig, ik heb 
inlevingsvermogen en kan 
goed luisteren. 
Ik ben geduldig.

SUZANNE LEUNGE

22-11-1992

24-11-1991

23-09-1988
Hoogeveen

Hoogeveen

RuinerwoldMedisch secretaresse 
MBO op niveau 4

Horeca Management 
MBO op niveau 4

SPW 4, verzorgende IG, 
leraar ondersteuner 

WENDY WASSENAAR

WOODY 
KLEENE-DANNENBURG

Ik wil werken en leren in 
de richting van financieel 
administratief accountant op 
MBO niveau 4. Ik ga nog een 
competentietest doen om te 
kijken wat ik leuk vind.

Ik zoek werk als financieel 
administratief medewerker 
of als accountant.
Bovenstaande banen vind 
ik leuk, omdat ik goed kan 
omgaan met cijfers en het 
een leuke uitdaging vind. 

Ik ben goed in netjes en 
secuur werken omdat ik daar 
plezier in heb. 
Ik ben leergierig.

Ik zoek werk als 
administratief 
medewerker, sociaal 
pedagogisch medewerker 
of als klassenassistent.

Bovenstaande banen vind 
ik leuk, omdat ik eigenlijk 
alles leuk vind om te doen.

Ik ben goed in mensen 
een prettig gevoel geven, 
“welkom-gevoel vind ik 
belangrijk”. Dingen 
regelen staat op mijn lijf 
geschreven. 

FINANCIEEL TALENT

SOCIAAL TALENT

NEEM NU CONTACT OP NEEM NU CONTACT OP NEEM NU CONTACT OP
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De Wolden - Hoogeveen

04 - 06 - 1995

01-01-1992

Hollandscheveld

Hoogeveen

Praktijkonderwijs 
( AKA Diploma )

HAVO

MELANIE VAN VEEN

BURHAAN
ISMAIL HUSSEIN

Ik zoek werk in de 
productie of schoonmaak.

Bovenstaande banen vind 
ik leuk, omdat ik 
productiewerk heb 
gedaan bij Agarica en ik 
vind het heel leuk om te 
doen. Ik vind het ook mooi 
om schoon te maken bij 
mensen.

Ik ben goed in 
schoonmaken en ik weet 
van aanpakken.

Ik zoek werk als
productiemedewerker of 
schoonmaker. Ook ben ik 
aan het zoeken naar 
techniekwerk op het 
gebied van de bouw.

Bovenstaande banen vind ik 
leuk omdat ik een inkomen 
wil verdienen en zelfstandig 
mijn werkplek wil vinden.

Ik ben goed in wiskunde, 
natuurkunde, assemblage, 
productiewerk, schoonmaak 
en techniek. 

PRODUCTIE TALENT

ALL-ROUND TALENT

NEEM NU CONTACT OP NEEM NU CONTACT OP

04 - 04 - 1990

Hoogeveen

MBO

ANTHONY ROEMEON

Ik zoek werk als in de 
logistiek, assemblage of 
metaal.

Bovenstaande banen vind 
ik leuk, omdat het bij mij 
past. Hard werken en vies 
worden. 

Ik ben goed in productie 
draaien.

ALL-ROUND TALENT

NEEM NU CONTACT OP
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De Wolden - Hoogeveen

25 - 02 - 199416 - 09 - 1992

01-07-1990

HollandscheveldHoogeveen

Hoogeveen

MBO op niveau 3
( paardensport )

MBO op niveau 2

MBO op niveau 1

CLAUDIA VAN DER 
HEIDE

AMANDA DE WIT

ABDULAHI QALIIF
HAASSHI

Ik zoek werk als 
kassamedewerker of 
allround medewerker 
benzinestation.

Bovenstaande banen vind ik 
leuk, omdat ik hou van het 
klantgerichte werk.

Ik ben goed in zelfstandig 
werken, klanten helpen en 
heb een vrolijke uitstraling.

Ik zoek werk als
productiemedewerker of 
in de horeca. 

Bovenstaande banen vind 
ik leuk, omdat ik daar 
goed in ben. 

Ik ben goed in samen-
werken, hard werken en 
ik kan goed met mensen 
omgaan.

Ik wil werken en leren in 
de richting van MBO 1.

Ik zoek werk als 
productiemedewerker.

Bovenstaande baan vind ik 
leuk, omdat ik goed ben in 
werken met collega’s, 
teamwork, snel en goed 
werken en bereid om te 
werken op flexibele basis.

ALL-ROUND TALENTPRODUCTIE TALENT

ALL-ROUND TALENT

NEEM NU CONTACT OP NEEM NU CONTACT OP NEEM NU CONTACT OP
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De Wolden - Hoogeveen

22 - 01 - 1994

Hollandscheveld

HBO Fysiotherapie

NIENKE PRUNTEL

Ik zoek werk als algemeen fysiotherapeut.

Bovenstaande baan vind ik leuk, 
omdat ik graag mensen wil helpen om 
beter te kunnen functioneren in het 
dagelijks leven en hun persoonlijke doelen 
helpen te bereiken.

Ik ben goed in samenwerken, 
contact maken met de patiënt, 
heb een goed empathisch vermogen 
en ik ben flexibel en enthousiast.

NEEM NU CONTACT OP

23-02-1988

Hoogeveen

Administrateur MBO op 
niveau 4

NOLAN ZIJFFERS

Ik zoek werk als financieel medewerker, 
technisch administratief medewerker, 
werkvoorbereider, assistent controller of 
als organisator met ruimte voor delegeren.

Bovenstaande banen vind ik leuk omdat ik 
er goed in ben en vanuit huis veel mee te 
maken heb! 

Ik ben goed in de gaten opvullen waar din-
gen fout gaan of verbeterd kunnen
worden. 
Schakel tussen kantoor en praktijk.

FINANCIEEL TALENT

NEEM NU CONTACT OP

SOCIAAL TALENT

mailto:nienke_pruntel%40hotmail.com?subject=Contact%20n.a.v.%20de%20Talentenkrant
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Midden Drenthe

01 - 05 - 1990

12 - 05 - 1991

16 - 08 - 1995

Westerbork

Beilen

Beilen

Motorvoertuigentechniek 
niv. 2 
1ste autotechnicus op 
niveau 3 ( bijna volbracht )

Interieuradviseur op
niveau 4

VMBO TL

ROB JONKER

EVELIEN BLOK

CLARISSA SCHLEPERS

Ik wil werken en leren in 
de richting van 
Installatietechniek op 
niveau 3.
Bovenstaande leerbaan 
lijkt mij leuk, omdat ik 
het fijn vind om met mijn 
handen te werken.

Ik zoek werk als installatie-
monteur of in de motor-
voertuigentechniek.
Bovenstaande banen vind 
ik leuk omdat techniek bij 
mij past. Ik ben technisch, 
een harde werker. Ik zie 
de problemen en zoek een 
oplossing.

Ik wil werken en leren in de 
richting van wonen of als 
secretaresse op MBO niveau 
4. Deze leerbaan lijkt mij leuk 
omdat ik creatief ben. Ik ben 
een aanpakker die de zaken 
op orde wil hebben. Ik ben 
goed in representatief over-
komen en in nette brieven 
schrijven. Ik zoek werk als 
interieuradviseur of als ont-
werper. Bijvoorbeeld keukens 
of in de hoek van inrichting.
Bovenstaande banen vind ik 
leuk, omdat ik heel creatief 
ben. Een rationele denker. 
Je thuis fijn voelen vind 
ik belangrijk. Ik ben goed 
in grafische programma’s, 
perspectief tekenen, mezelf 
motiveren en ik heb 
inlevingsvermogen.

Ik wil werken en leren in 
de richting van horeca op 
MBO niveau 2.

Bovenstaande leerbaan 
lijkt mij leuk, omdat ik hier 
al in studeer en het is een 
leuk beroep.
Ik ben goed in de bedie-
ning.Ik zoek werk als gast-
vrouw BBL niveau 2.
Bovenstaande banen vind 
ik leuk omdat ik graag met 
mensen werk. En ik word 
vrolijk als er gezellige 
mensen komen.

TECHNISCH TALENT

CREATIEF TALENT

ALL-ROUND TALENT

NEEM NU CONTACT OP NEEM NU CONTACT OP NEEM NU CONTACT OP
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Midden Drenthe

24 -08 - 1992

Beilen

Paraveterinair MBO op 
niveau 4

DORIEN LOMULDER

Het lijkt mij leuk om te werken en/of leren in 
de richtingen: administratief medewerker/
secretaresse, maatschappelijk werk, sociaal 
juridische dienstverlening, sociaal pedago-
gisch hulpverlener of personeel en arbeid op 
HBO/MBO niveau 4.

Ik ben een harde werker en erg leergierig. 
Ook toon ik veel initiatief en daarom denk ik 
dat ik geschikt ben voor meerdere functies. Ik 
zal altijd mijn uiterste best doen. Als dieren-
artsassistente ben ik erg stressbestendig. Het 
wordt mij niet snel heet onder de voeten.

Ik ben goed in luisteren, hard werken, op tijd 
komen, initiatief tonen, telefoneren, opera-
ties assisteren in een dierenartsenpraktijk, 
mijn uiterste best doen en representatief 
voor de dag komen.

NEEM NU CONTACT OP

04 -02 - 1993

Westerbork

MBO paardenhouderij 
op niveau 4

SANTANA KINDS

Ik wil werken en leren in de richting van 
apothekersassistent, filiaalmanager 
detailhandel op MBO niveau 4. 
Of een baan vinden als 
verkoopmedewerker, klantenservice-
medewerker, apothekersassistent of in de 
hippische sector.

Bovenstaande (leer-) banen lijken mij leuk, 
omdat ik graag met mensen in contact kom 
en hulp kan bieden aan mensen of klanten.

Ik ben goed in het tonen van empathie, ik 
ben enthousiast en ik toon het ook. 
Verder ben ik goed in het leren van nieuwe 
dingen en me volledig inzetten voor een 
nieuwe uitdaging.

SOCIAAL TALENT

NEEM NU CONTACT OP

ADMINISTRATIEF TALENT

mailto:dorienlomulder%40gmail.com?subject=Contact%20n.a.v.%20de%20Talentenkrant
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03 - 09 - 1988

Smilde

Gastvrouw MBO op
niveau 2

BRITT HEIDSTRA

Ik wil werken en leren in 
de richting van 
verzorgende IG op MBO 
niveau 3.

Bovenstaande leerbaan 
lijkt mij leuk, omdat er 
variatie in het werk is en ik 
het omgaan met mensen 
en het verzorgen van 
mensen leuk vind.

Ik ben goed in luisteren en 
ik kan goed tegen kritiek. 
Ik ben erg behulpzaam.

BEHULPZAAM TALENT

Midden Drenthe

25 - 08 -1995

Beilen

Constructiebankwerker 
op niveau 2

NICK WASSE

Ik zoek werk als 
constructiebankwerker/
lasser, of iets anders 
technisch.

Bovenstaande banen vind 
ik leuk omdat ik graag met 
mijn handen werk.

Ik ben goed in werken als 
constructiebankwerker/
lasser.

TECHNISCH TALENT

28 - 11 - 1989

Nieuw - Balinge

Schoonheidsspecialiste
niveau 4

CHANTAL RAMONA
VAN AALDEREN

Ik zoek werk als 
schoonheidsspecialiste, 
een administratieve 
functie of een functie in 
de verzorging.

Bovenstaande banen vind 
ik leuk, omdat ik het fijn 
vind om met mensen om 
te gaan en het geeft mij 
een goed gevoel.

Ik ben goed in omgaan 
met mensen.

VERZORGEND TALENT

NEEM NU CONTACT OP NEEM NU CONTACT OP NEEM NU CONTACT OP
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Midden Drenthe

29 - 03 - 1994

Smilde

VMBO TL

KENNETH VAN DEN
MAAZEN

Ik zoek werk als monteur; 
een stage van 10 weken 
vanaf november plus een 
zaterdagbaan.

Bovenstaande banen vind 
ik leuk, omdat ik 
autotechniek doe.
Ik ga nog 5 dagen in de 
week naar school.

Ik ben goed in het 
bedenken van alternatieve 
mogelijkheden.

TECHNISCH TALENT

25 - 02 -1990

Beilen

Schakelprogramma
rechtsgeleerdheid ( wo )

LISETTE BRUINS

Ik zoek werk als juridisch 
medewerker, een 
administratieve/juridische functie 
of richting incasso.

Bovenstaande banen vind ik leuk, 
omdat ik graag mensen wil helpen 
bij lastige juridische kwesties.

Ik ben goed in het scheiden van 
hoofd- en bijzaken en probeer 
altijd het beste van mijzelf naar 
boven te krijgen.

JURIDISCH TALENT

NEEM NU CONTACT OP NEEM NU CONTACT OP
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Midden Drenthe

16 - 06 - 1991

Beilen

MBO op niveau 3

ANGELA OOSTING

Ik wil werken en leren in de richting van 
verpleegkundige op MBO niveau 4 of een 
baan vinden als pedagogisch medewerker 
in de kinderopvang of als 
verkoopmedewerker.

Bovenstaande (leer-) banen lijken mij leuk, 
omdat het breed is en omdat ik dan iets voor 
iemand kan betekenen. 
 
Ik ben goed in zorg bieden, inleven, ik ben 
klantvriendelijk en ik kan goed luisteren.

NEEM NU CONTACT OP

24 - 08 - 1991

Beilen

MBO detailhandel verkoopspecialist 
op niveau 3 

LISANNE SEIJDELL

Ik wil werken en leren in de richting van 
leisure en hospitality op niveau 3/4 of een 
baan vinden als verkoopmedewerkster of 
receptioniste. 

Een functie in een vakantiepark of 
administratief werk past ook bij mij. 
Het liefst heb ik afwisselend werk.

Bovenstaande banen vind ik leuk, omdat ik 
graag met mensen omga. Ik vind het ook 
leuk om mensen te adviseren.

Ik ben goed in het omgaan met computers 
en software, kassa’s en mensen.

VERKOOP TALENT

NEEM NU CONTACT OP

VERZORGEND TALENT
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Midden Drenthe

04 - 08 - 1991

Smilde

Helpende zorg en welzijn 
op niveau 2

ANOUK DE LANGEN

Ik wil werken en leren als verzorgende op 
niveau 3 of een baan vinden als helpende in 
een verpleeghuis of in de thuiszorg.

Bovenstaande (leer-) banen lijken mij leuk, 
omdat ik het leuk vind om voor mensen te 
zorgen.

Ik ben goed in zorgen voor mensen, 
klaarstaan en helpen. 
Ik kan goed omgaan met kritiek.

NEEM NU CONTACT OP

BEHULPZAAM TALENT

18 - 09 - 1994

Beilen

Dierverzorging op
niveau 2

CHANTAL VOS

Ik wil werken en leren in de richting van 
detailhandel op MBO niveau 3.

Bovenstaande leerbaan lijk mij leuk, 
omdat ik met mensen werken heel erg 
leuk vind.

Ik ben goed in met mensen omgaan.

Ik zoek werk als verkoopmedewerker, 
caissière.

Bovenstaande banen vind ik leuk, omdat ik 
graag met mensen werk.

Ik ben goed in werken met mensen.

NEEM NU CONTACT OP

VERKOOP TALENT
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