ABDUL
44 jaar - uit Syrië
Cursussen
Nederlands tot niveau 2.3 mondeling
Theorie rijbewijs B
Werk zoeken

Je moet altijd bezig
zijn. Je moet je
vrije tijd goed
invullen. Ik heb
altijd Nederlands
geoefend of
gewerkt. Je moet
een plan hebben

voor de toekomst.
Zonder plan, doe
je niets.
Ik woon nu vier jaar in België
waarvan drieënhalf jaar in
Vlaanderen. Daarvoor woonde
ik in Brussel. Eén jaar en een
half heb ik gewerkt in de
Kringwinkel via artikel 60.
Ik leerde ondertussen ook
Nederlands bij CVO EduKempen in Mol. Ondertussen
bleef ik ander werk zoeken
want ik wilde niet door het
OCMW geholpen worden. Ik
zocht op de website van de
VDAB en zo vond ik
uiteindelijk interimwerk. Dat
werk was helaas niet voltijds.
Ik werkte twee à drie dagen
per week.
Ik heb Nederlandse lessen
gevolgd t.e.m. 2.3 mondeling
en volgde ook de cursus
Werk zoeken op school.

Daar leerde ik hoe ik mezelf moet presenteren aan mijn toekomstige
baas. Zo greep ik de kans om mezelf persoonlijk voor te stellen aan
werkgevers. Alleen telefonisch contact is niet genoeg. Eerst belde ik
om te vragen of het mogelijk was om vijf minuutjes langs te
komen. Zo deed ik verschillende sollicitaties. Het probleem is dat je
heel veel mensen moet contacteren.
Toen zag ik een vacature voor magazijnier. Ik nam weer initiatief om
de baas telefonisch te contacteren. Hij zei dat hij voorlopig
niemand nodig had. Ik drong toch aan en vroeg of ik even mocht
langskomen om met hem te praten. Ik vertelde hem over mijn leven.
Hij zei: “Als je wil, mag je proberen met een IBO-contract. Als je
daarna wil werken voor mij, krijg je een vast contract.” Ik heb toen
een half uur met de baas gepraat, want er waren geen klanten. Dat
gesprek leverde dus een job op. Zo kon ik starten bij een lichtfirma in
Balen.
Ik werk nu als installateur. In mijn thuisland had ik ervaring met
huishoudapparaten, maar dat was niet voldoende. Ik heb nu zelf nog
veel moeten bijleren op mijn werk. Om een goede job te vinden, zijn
de taal en ervaring belangrijk volgens mij. Alleen lessen volgen op
school is niet voldoende. Ik heb bijvoorbeeld vrijwilligerswerk
gedaan bij Kompas en bij Actie Min in Mol. Zorg dat je voldoende
contact hebt met mensen!

