Investeren in onze en Nienke’s toekomst
Woonlinie stimuleert en inspireert mensen graag om te (blijven) groeien. Door
ervaring in het werkveld op te doen, maar ook door je kennis uit te breiden via
een studie. Dus bieden wij jongeren leuke en uitdagende stageplaatsen. Hiermee
geven wij hen ruimte voor werk, groei en ontwikkeling. Daarnaast leren we er
uiteraard zelf ook wat van!
Nienke Dijkhof (19) loopt in het najaar van 2018 elf weken stage bij ons. Zij volgt
de opleiding MBO directiesecretaresse aan het
Hoornbeeck college in Amersfoort. Zij vertelt over haar
stage bij ons.

Heeft Woonlinie iets van jou kunnen leren?
“Jazeker, , ik heb mijn collega’s iets kunnen leren over printen en andere ICTtoepassingen. De reactie is dan: ‘Dat meen je niet, wil je het even opschrijven?’,
ga ik de volgende keer zeker ook zo doen.”
Woonlinie is…
“…een warm, open en vrij bedrijf waar je je meteen welkom voelt als je start. Je
wordt serieus genomen. Collega’s zijn heel vriendelijk en gaan positief met elkaar
om. Als je iets wil leren, kan je dat aangeven en realiseren. Dit lijkt
vanzelfsprekend, maar is het niet weet ik uit eerdere stages”.

Collega’s hebben interesse en nodigen je uit mee te
kijken!
Stage bij Woonlinie is volgens Nienke ‘heel fijn’. “De
eerste dag werd ik rondgeleid. Iedereen was
nieuwsgierig naar mij en ze wilden graag het werkveld
aan mij laten zien.”
De begeleiding van collega’s
Directe collega’s Nadina, Jenny, Judith en ook Jacqueline staan direct klaar als je
vragen hebt.
Veel geleerd over verschillende gasten aan de balie en aan de telefoon
“Ik heb veel geleerd over de verschillen in huurders. Sommigen zijn heel blij en
bedanken je, maar anderen zijn teleurgesteld en boos. Daarover hebben we het
gehad in het sollicitatiegesprek en ook op de eerste dag. Als er een keer een
teleurgestelde huurder of woningzoekende langs kwam, bespraken we ook
achteraf wat goed ging en beter kon.”

Wil je ook stagelopen bij Woonlinie? Kijk op woonlinie.nl/stages, Facebook
en LinkedIn voor een indruk van onze stageplaatsen. Staat jouw opleiding
er niet bij? Een open sollicitatie is ook welkom! Stuur je cv naar
ikwil@werkenbijwoonlinie.nl

