Koppelt werkzoekende nieuwe
Nederlanders aan werkgevers!

H oe gaat de

Social Super
		 Job L eague

“In Nederland zijn ruim 61.000 kinderen die hun verjaardag niet kunnen
vieren, omdat er thuis te weinig of zelfs geen geld voor is. Op hun mooiste
dag van het jaar krijgen zij geen cadeautjes, hangen er geen slingers, ballonnen en kunnen zij zelfs niet trakteren.

eruit zien?

Stichting Jarige Job geeft geen geld maar een complete verjaardagsbox t.w.v. €35,aan de ouders van deze kinderen. in deze box zitten slingers, ballonnen, lekkers
voor thuis, traktatie voor op school en natuurlijk cadeautjes.
Hiermee kunnen zij van hun verjaardag weer een echte feestdag maken.

De Jarige Job loods in de
Van Nellefabriek ziet eruit als een
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Met een super steile glijbaan, reuze snoeppotten en werkelijk overal verjaardagscadeaus. In deze setting komen
er iedere dag bedrijven bij Jarige Job over de vloer om de
verjaardagsboxen in te pakken. De combinatie van deze
inspirerende omgeving met het feit dat je echt iets voor
een ander kunt betekenen in deze materiële wereld, zorgt
ervoor dat de bedrijven zich al lang van te voren aanmelden voor deze teamuitjes.
Dit gebeurt niet alleen door bedrijven, ook verschillende
gemeentes, serviceclubs en vriendengroepen doen dit.
Een mooi voorbeeld hiervan zijn de vrijgezellen, die op
Valentijnsdag de handen uit de mouwen steken, waarbij
mooie nieuwe liefdes opbloeien.
Dit unieke verbindende element gaan we met Jarige Job
inzetten om andere groepen aan elkaar te koppelen.
We starten daarom met de Social Super Job League.
Hier koppelen we werkzoekenden aan werkgevers.
Denk bijvoorbeeld aan statushouders, jongeren met
een afstand tot de arbeidsmarkt of ouderen.

Jarige Job ontvangt de werkgevers en werkzoekenden op haar locatie en vertelt kort over
de organisatie. Daarna geven de werkgevers
een pitch over hun bedrijf en de banen waar zij
de deelnemers aan de Social Super Job league
voor nodig hebben. Hierna stellen de partners
van Jarige Job zich voor: Alsare en Werkclub.
Vervolgens start de competitie.
De competitie omvat drie onderdelen:
1. .inpakken verjaardagsboxen;
2. .maken van verjaardagstraktaties;
3. .het plakken van adreslabels op de verjaardagsboxen.
Er worden teams samengesteld (1 werkgever, 4 werkzoekenden en 1 begeleider), die tegen elkaar gaan
strijden. Het doel is om zoveel mogelijk boxen samen
te stellen, traktaties te maken en stickers te plakken.
Om dit doel te bereiken, leer je elkaar goed kennen.
Werkgevers maken op een compleet andere manier
kennis met de werkzoekenden in een inspirerende
setting. Een setting waar andere kwaliteiten van
mensen op een hele bijzondere manier naar voren
komen, in een competitie.

Z o is de

Social Super
		 Job league

Tijdens alle opdracht
en wordt samengewerkt en kunnen de
werkzoekenden
en werkgevers, op ee
n laagdrempelige
manier, met elkaar in
gesprek komen en
elkaar beter leren kenn
en.
Na de drie activiteiten
wordt er afgesloten met een hapje
en een drankje.
Een mooi moment vo
or werkgevers en
werkzoekenden om to
t een concretere
invulling van de opge
dane contacten te
komen. Wellicht zelfs
tot een invulling
van een vacature!
Tevens wordt bekend
gemaakt, welke
werkgever de prijs he
eft gewonnen voor
de beste presentatie
én wordt het team
dat de onderdelen he
t beste heeft
gedaan, in het zonnet
je gezet.
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Wanneer gaat de
Social Super Job L eague
		 plaatsvinden?
De Social Super Job league vindt
plaats op donderdag 13 december a.s.
van 16.00 – 20.00 uur. Er zullen 30
nieuwe Nederlanders aanwezig zijn
vanuit Alsare en de Buzinezzclub.

H oe kun je als
werkgever meedoen aan de
Social Super Job L eague?
Meld je aan bij Stiching Jarige Job
(info@stichtingjarigejob.nl) en vermeld
bij je aanmelding om welke vacatures
het gaat in jouw bedrijf.
Binnen een week hoor je van ons.

		 Partners
van Social Super Job League
De Werkclub begeleidt nieuwe Nederlanders drie jaar lang van
met
startbaan naar hun hartbaan. De Werkclub ontzorgt werkgevers
vaktaaltraining, begeleiding bij werkinstructies en roosters, online
Ook
leermodule & terugkomdagen voor verbetering taal en job skills.
op
fungeert zij als sparring partner voor de werkgever om alle issues
het werk of in het privé leven van de werknemer op te lossen.
Meer informatie: www.werkclub.nl

Bij de Alsare academie worden talenten ontwikkeld,
inburgeringsexamens gehaald en cursisten voorbereid
op het deelnemen aan de arbeidsmarkt.
Praktijkleren, e-learning en de lessen van gekwalificeerde
docenten worden continu aan elkaar gekoppeld.
Meer informatie: www.alsare-academie.nl

Van Nelleweg 1 (Hal K & Hal L),
3044 BC Rotterdam
Telefoon: 010 – 737 03 48
info@stichtingjarigejob.nl
www.stichtingjarigejob.nl

