Speciale editie voor opleiders, 5 mei 2017

Meld u aan in het STOOF Opleidingsportal!
In deze speciale editie van de STOOF-nieuwsbrief tonen wij u het gemak van de STOOF
Opleidingsportal. U kunt als opleider uw opleidingen van cursussen tot BBL en EVC in het portal
aanbieden. U bereikt hierdoor honderden uitzendorganisaties en uitzendkrachten!
"In het STOOF-portal staan opleidingen waar in de uitzendbranche veel vraag naar is, erg
makkelijk dat het op één website te vinden is!", aldus een enthousiast gebruiker.
U kunt u gratis aanmelden via www.stoof-opleidingsportal.nl.

Voorwaarden
Voorwaarden voor deelname zijn dat u een korting van 10% geeft op uw standaard
opleidingsprijs aan uitzendorganisaties en 10% korting aan uitzendkrachten met een STOOFscholingsvoucher die bij u boeken. STOOF speelt hier geen rol in.

Zoeken nu extra makkelijk
Het zoeken naar opleidingen is onlangs sneller en
eenvoudiger geworden. Bezoekers kunnen zonder inlog
op de homepage in het blok 'direct een opleiding zoeken'
een trefwoord invullen en meteen het aanbod zien. Ook is
het mogelijk uitgebreid te zoeken via opleidingen links bovenin het scherm in de donkergroene
balk. Naast cluster en subcluster kan er gezocht worden op postcode, prijs en/of type opleiding.

Evaluatiefunctie
Iedere gebruiker van het portal, zowel uitzendorganisatie als uitzendkracht, wordt door STOOF
uitgenodigd een evaluatie te geven over de opleider en opleiding die hij gevolgd heeft. Is de
gebruiker heel tevreden dat geeft hij 5 sterren. 1 ster is de laagste score die kan worden
gegeven. Ook heeft de gebruiker de mogelijkheid om een korte evaluatie te schrijven die online
zichtbaar wordt. Zo helpt de uitzendbranche elkaar met het vinden van passende
opleidingspartijen en opleidingen. De kwaliteit en inhoud blijft een overeenkomst tussen de
opleider en de uitzendorganisaties en/of uitzendkrachten, STOOF is hiervoor niet aansprakelijk.

Ook meedoen?
Maak dan nu gemakkelijk een inlog aan
via ik ben opleider.

Doet u al mee?
Bekijkt u dan nog eens uw aanbod. Heeft u
al uw opleidingen er al in staan en zijn deze
nog up-to-date?

Wist u dat...
... er een mogelijkheid is ingebouwd om in één keer meer opleidingen te uploaden? Via de
button "Download import template" komt u in een excelformulier waar u uw opleidingen met een
minimum van 5 kunt toevoegen. Het excelformulier stuurt u daarna naar info@stoof-online.nl. Na
een check worden uw opleidingen dan in één keer geüpload.

Postadres
Postbus144
1170 AC Badhoevedorp

Bezoekadres
Singaporestraat 74
1175 RA Lijnden

T (020) 655 82 16
info@stoof-online.nl

