Fusernet en De Jonge Krijger slaan de handen in één!
Fusernet “makes you smile” en De Jonge Krijger dragen samen actief bij aan een samenleving
waarbij jonge mensen vanuit hun eigen kracht en talent hun plek innemen. Een unieke
combinatie van werk en coaching.
De Jonge Krijger helpt jongeren naar school, werk en wat zij het allerliefste willen doen. Dit doen
ze door jongeren persoonlijk te begeleiden en trainingen, workshops en voorlichtingen te geven.
Dit is meestal gratis, en met succes. Van alle jongeren die meedoen vindt 70% tot 80% de
opleiding of het werk dat ze het allerliefste willen doen!
Fusernet zorgt ervoor dat bedrijven weer een schone en hygiënische werkplek hebben. Met hun
expertise en jarenlange ervaring zijn ze wel bekend op het gebied van ICT reiniging.
Fusernet zet zich in ter voorkoming van jeugdwerkeloosheid. Jeugdwerkeloosheid is vooral een
probleem voor jongeren zonder startkwalificatie op mbo niveau 0 tot 2, pro/vso, jongeren met
een niet-westerse achtergrond, jongeren met psychische problematiek en/of multi
problematiek.
Een aantal jongeren die begeleidt zijn door De Jonge Krijger werken met veel plezier en succes
bij Fusernet. Jongeren die bij Fusernet starten krijgen gelijk de kans om verschillende
certificaten te behalen waardoor ze weer meer mogelijkheden hebben op de arbeidsmarkt. Zo
kunnen ze aan de slag met hun VCA, ESD of NEN 3140 certificaat!
David is een goed voorbeeld waarom deze samenwerking tussen Fusernet en De Jonge Krijger zo
belangrijk is. Jongerencoach Kirsten heeft David begeleid naar zijn baan bij Fusernet. Hij is
gestart in februari en is erg enthousiast over het werken bij Fusernet.
Wat vind David zo leuk aan het werken bij Fusernet? “Je bent elke dag onderweg en komt op
allerlei verschillende plekken waar je of nooit bent geweest of waar je wel eens bent geweest en
waar je nu achter de schermen mag werken”. Vertel eens hoe een gemiddelde werkdag eruit ziet?
“Je wordt ‘s ochtends thuis opgehaald, vaak al rond 6:00, zodat je om 6:45 op de werkplek bent.
Om 7:00 begin je met de kar opbouwen. Samen met leuke collega’s zorg je ervoor dat alle
werkplekken in het kantoor schoongemaakt worden. Je werkdag vliegt voorbij en om 15:00 is het
weer tijd om naar huis te gaan. Je wordt dan weer netjes thuisgebracht! ”
Wat heb je geleerd bij Fusernet? “Ik heb mijn VCA behaald en daarnaast heb ik geleerd om met
verschillende klanten om te gaan. Elke werkplek is anders, wat het werken bij Fusernet zo leuk
maakt!”.
David vertelt het volgende over zijn begeleiding bij De Jonge Krijger: “Als ik geen begeleiding had
gekregen dan had ik waarschijnlijk in de goot gelegen. Ik heb geleerd om mijn verleden achter te
laten. En stappen te ondernemen bij het vinden van werk. De afspraken die we elke week hadden
waren een stok achter de deur. Ik wil dan ook zeggen dat De Jonge Krijger mij echt heeft geholpen
en raad het dan ook iedereen aan”.
Lijkt het jouw leuk om bij Fusernet aan de slag te gaan?
Ben je woonachtig in de gemeenten: Barendrecht, Ridderkerk, Rotterdam en voor in de
toekomst Utrecht?
Ben je bereid om hard te werken?
Houdt je van afwisseling?
Beschik je over een VOG?
Wacht dan niet langer en meld je aan bij De Jonge Krijger. Samen zorgen wij ervoor dat je een
plek vind die bij je past! Mocht dit niet helemaal zijn wat je zoekt dan gaat De Jonge Krijger
samen met jouw opzoek naar wat JIJ het allerliefste wilt doen.

Aanmelden kan via het algemene telefoonnummer: 010-7605555
of stuur een e-mail naar: info@jongekrijger.nl
De Jonge Krijger is ook via whatsapp te bereiken op: 06-51023559

