Investeren in onze en Robin’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. Wij bieden jongeren leuke en uitdagende stageplaatsen. Hiermee
geven wij hen ruimte voor werk, groei en ontwikkeling. Daarnaast leren we er zelf
ook uiteraard wat van!
Robin Bikker (22) liep in het
voorjaar 2017 stage bij ons en
werkte hard aan zijn
afstudeerscriptie. Hij volgde de
HBO-opleiding Rechten aan de
Avans Hogeschool in Den Bosch.
Hij vertelt graag over zijn
afstudeertijd bij ons.
Vrijheid en goede sfeer
Afstuderen bij Woonlinie laat zich vangen in enkele woorden volgens Robin:
vrijheid én goede sfeer.
 “Woonlinie liet mij tijdens mijn stage ontzettend vrij om mijn dag zelf in
te vullen. Ik heb ervoor gekozen om 4 dagen per week op het kantoor in
Zaltbommel en 1 dag thuis te werken. Superfijn!
 “Woonlinie een prima organisatie om stage te lopen. De sfeer onder de
collega’s is goed en iedereen staat voor elkaar klaar. Ik ging iedere dag
met goede zin naar het ‘werk’.”
Open deuren en discussie
De begeleiding bij Woonlinie is uitstekend vertelt Robin:


“Ik had twee stagementoren en aan hen kon ik alles vragen. Je kan met
een vraag trouwens bij iedereen aankloppen, want de deuren staan
altijd open.“



“Mijn vragen werden serieus genomen. Hierdoor kreeg ik bruikbare
antwoorden en het zorgde voor interessante discussies.”

Leren plannen en helder & compact leren formuleren
Robin heeft veel geleerd. De belangrijkste competenties?
 “Planning is alles! En het feit dat als jouw eigen agenda niet vol staat, dit
niet automatisch voor anderen geldt. Maak daarom in het begin van een
project een goede planning. Zorg dat je de belangrijke ‘deadlines’ haalt.
Op die manier kom je nooit voor onaangename verrassingen te staan.
 “Verder heb ik geleerd dat niet iedere organisatie dezelfde taal gebruikt.
Vanuit mijn opleiding Rechten ben ik gewend om formele brieven en
stukken op te stellen. Hierdoor heb ik normaal gesproken dus een hele
formele schrijfstijl. Woonlinie wil het contact met klanten en collega’s
juist zo laagdrempelig mogelijk houden. Daar past een duidelijke en
eenvoudige schrijfstijl bij, die de meeste mensen prettig vinden.”
Woonlinie als stagebedrijf is…
“…een goede organisatie met deskundige en gedreven werknemers, die graag
hun steentje willen bijdragen aan het leerproces van stagiaires.”

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

