
Hoe houd jij jezelf sterk in je werk?
Veel uitzendkrachten worstelen met deze vraag, waardoor het werkplezier minder 
kan zijn. Terwijl het zo belangrijk is om je prettig te voelen in het werk dat je doet. 

Wij kunnen je daarbij helpen!

Namens de sector bieden wij volledig gratis trajecten aan, waar de ontwikkeling van de 
medewerkers in de uitzendbranche centraal staat. Kantoor- èn productie personeel kan 
hieraan meedoen. Wij willen er op deze manier voor zorgen dat iedere uitzendkracht 
controle heeft over zijn eigen ontwikkeling. 

Mede mogelijk 
gemaakt door:

NL LEERT DOOR

UITZENDKRACHTEN LEREN DOOR 
IN DE LEVENSMIDDELENINDUSTRIE

Het traject dat we speciaal 
aanbieden voor uitzendkrachten:

·   Een traject waarin ontwikkeladvies, 
·   één op één begeleiding door een coach, 
·   leuke en actieve workshops én 
·   Nederlandse- of Engelse taal wordt 
·   aangeboden.  

·   Geen Nederlands of Engels nodig? 
·   Dan kun je met jouw coach werken aan je ·   
eigen ontwikkeling. Waar liggen jouw · 
·   talenten en mogelijkheden? Wat zou je nog 
·   meer willen? Wat zijn jouw skills? 

·  Taaltrajecten in het Nederlands of Engels 
·  Werken in de levensmiddelenindustrie
·   Techniek voor voedingsoperators, 
·   voor zowel beginners als gevorderden
·   Verschillende modules over Voeding en 
·   Technologie
·   Commerciële vaardigheden 
·   Verkooptraining
·   Talentontwikkeling
·   Samenwerken in jouw team

Ook kun je kiezen voor andere 
cursussen zoals:

Enthousiast? Dat snappen we! Neem contact op met jouw uitzendorganisatie en meld je aan.



How do you keep yourself strong in your job?
Many temporary workers struggle with this question, which can cause for you to 
experience less enjoyment in your job. When it is so important to feel comfortable in 
the work that you do. 

We can help you with this!

On behalf of the food industry sector we o�er free courses and programs, 
in these programs the focus is on the development of workers in the temporary worker 
industry. O�ce as well as production sta� can join in on these programs. We want to make 
sure that every temporary worker has control over their own development.

Made possible by 

NL LEERT DOOR

TEMPORARY WORKERS CONTINUE TO 
LEARN IN THE FOOD INDUSTRY

The program that we specially 
offer for temporary workers:

·   A program focused on development   
·   advice, one on one coaching, fun and ·   ·   
interactive workshops as well as o�ering ·   
language courses focused on English ·   ·   
and/or Dutch.

Don’t need an English or Dutch language 
course? Then you can start working with 
your coach on your personal development. 
What kind of talents do you have and what 
possibilities are there? What else would you 
like to do? What are your strongest skills?

·   Language courses -  English or Dutch
·   Working in the food industry
·   Food operator technology, for both 
·   beginners and advanced
·   Di�erent modules about food and 
·   technology
·   Commercial skills
·   Sales training
·   Talent development
·   Working together in a team

You can also sign up for different 
courses such as:

Enthusiastic? We understand! Contact your employment agency and apply now.


