STOOF DIENSTENPALET 2018 speciaal voor de uitzendkracht
SCHOLING
STOOF adviesgesprek

korte toelichting. Bij interesse neem contact op met uw uitzendbureau en samen kunnen we aan de slag.
Wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn wat betreft cursussen, opleidingen en leer- werktrajecten? Neem dan contact met uw uitzendbureau op en vraag naar de
mogelijkheden. Mocht uw uitzendbureau zelf nog vragen hebben, wij zijn altijd bereikbaar voor een adviesgesprek.

STOOF POP

In het STOOF POP-document kan worden vastgelegd wat uw ontwikkeldoelen zijn en waar u naartoe zou willen werken, wat uw ambities zijn. U kunt dit document
invullen en printen en een gesprek aangaan met uw intercedente/ uitzendbureau.

Verkorte diplomaroute

Heeft u in de praktijk al veel kennis en ervaring opgedaan maar nog geen officieel diploma? Middels een examen kan u uw opgedane kennis en ervaring na een
proeve van bekwaamheid bij de opdrachtgever laten omzetten naar een officieel erkend MBO2-diploma. Interesse? Neem dan contact op met uw uitzendbureau en
samen kunnen we aan de slag.
STOOF heeft een opleidingsportal waar diverse korte opleidingen, trainingen en cursussen aangeboden worden tegen gereduceerde prijzen. Deze opleidingsportal
is 24/7 beschikbaar dus u kunt wanneer het u uitkomt de ideale training vinden.

www.stoof-opleidingsportal.nl
TEGEMOETKOMINGEN
EVC-traject

korte toelichting
Heeft u al veel kennis en ervaring opgedaan maar nog geen officieel document om aan te tonen op welk niveau u zit? Dan kunt u in aanmerking komen voor een
gratis EVC-traject. EVC staat voor Erkennen van -eerder- Verworven Competenties of voor Ervaringscertificaat. Interesse? Neem dan contact op met uw
uitzendbureau en samen kunnen we aan de slag.

Wilt u ook de regie in eigen handen en een eigen budget om verder te leren en duurzaam inzetbaar te blijven? STOOF geeft per jaar Scholingsvouchers (SV) uit en
deze kunnen door uw uitzendbureau gereserveerd worden. Interesse in een opleiding naar keuze? Praat dan met uw uitzendbureau en vraag een SV aan. Indien uw
uitzendbureau meer informatie wil dan kunnen zij ons bereiken voor een adviesgesprek. Wij staan u en hen graag te woord. (op=op)
SUBSIDIES
korte toelichting
Dienstverlening werkzoekenden en projecten Zit u sinds kort in de WW en wilt u graag weer aan de slag? In samenwerking met het UWV en uitzendorganisaties willen wij u graag helpen. Dit doen wij door in
diverse arbeidsmarktregio's mensen die sinds kort in de WW terecht zijn gekomen, een training en of opleiding aan te bieden zodat u ook intersectoraal aan de slag
samenwerking en regie arbeidsmarkt
zou kunnen. Dus buiten uw huidig vakgebied, dat vergroot uw kansen op arbeid. Interesse? Neem dan contact op met uw uitzendbureau en samen kunnen we aan
(DWSRA)
de slag.
Scholingsvouchers

TOOLS
Aan de slag blijven (e-learning)

korte toelichting
Dit is een online tool en hier kunt u (sociale) basis-werknemersvaardigheden leren die nodig zijn om mee te kunnen (blijven) doen op de arbeidsmarkt. Denk aan
zaken zoals: hoe presenteer ik mezelf op het werk? Plezier hebben en houden in je werk, hoe doe je dat? Werken in teamverband, wat wel en niet te doen? Een
leuke online tool die u kan helpen wat meer inzicht te krijgen in wat wel en niet te doen op de werkvloer.

TestYourSelfie

In hoeverre bent u klaar voor uw baan? Heeft u een juiste houding? Kunt u goed genoeg omgaan met kritiek of commentaar? Bent u voldoende flexibel? Allemaal
belangrijke punten waar u als uitzendkracht beter goed op kunt scoren. Met deze tool kunt zichzelf testen aan de hand van een aantal herkenbare situaties die zowel
tijdens het solliciteren als bij het uitvoeren van werk vaak voorkomen.

E-portfolio Haal meer uit je werk!

Een e-portfolio is een interactief CV en hier komen uw competenties, ervaringen, referenties, drijfveren en wensen uitgebreid aan de orde. Tot stand gekomen door
FNV Jong en STOOF om u als uitzendkracht uw talenten te laten ontdekken.

Taalvaardigheid

Wilt u uw taal-, reken- en digitale vaardigheden verbeteren? Kijk dan eens op een van onze online (24/7) modules zoals de e-modules en de leesservice.

Alle uitzendorganisaties die het in de cao vastgestelde percentage van de loonsom afdragen aan het Sociaal Fonds Uitzendbranche (SFU) kunnen gebruik maken van activiteiten, kennis, advies, praktische hulp en financiele vergoedingen van STOOF.

