Skills Navigator Bootcamp
 Projectpartner: Gemeente Rotterdam en UWV
 Werkgevers: 10-tal werkgevers gelegen in het
Rotterdamse havengebied
 Locatie: Rotterdam
 Deelnemers: ruim 120 jongeren (niveau 1 -2)
 Beroep: Heftruckchauffeur, technici, logistiek
medewerker, flensmonteur, steigerbouwer, enz.
 Gebaseerd op Bootcamps RDM Plant

© Leerwerkloket Rijnmond

Wat is een Skills Navigator Bootcamp?
In een Bootcamp worden jongeren door een
intensief traject gescreend, ingedeeld, opgeleid
voor en toegeleid naar een job in de haven. Deze
jongeren zijn nog niet noodzakelijk bekend met of
geïnteresseerd in werken in de haven.

Waarom zou je als werkgever meewerken
aan een Skills Navigator Bootcamp?
Door je deelname aan een Skills Navigator
Bootcamp maak je als werkgever kennis met
technisch opgeleide jongeren die aan de slag
kunnen in jouw bedrijf. Bovendien is je deelname
en vorm van laagdrempelige employer branding:
ook jongeren die uiteindelijk niet bij jou aan de slag
gaan maken toch kennis met je bedrijf.

Editie Gemeente Rotterdam, UWV,
Leerwerkloket Rijnmond en Deltalinqs
In totaal namen 120 jongeren deel aan de Skills
Navigator Bootcamp die georganiseerd werd door
het Leerwerkloket Rijnmond, in samenwerking met
een 10-tal werkgevers via Deltalinqs.
In deze Bootcamp werden de jongeren door een
intensief traject gescreend, ingedeeld, opgeleid
voor en toegeleid naar een job in de haven. Met
een competentietest werden jongeren ingedeeld in
verschillende profielen. Binnen dit profiel maakten
ze kennis met relevante beroepen op een korte
Havenexperience, waarna ze definitief werden
ingedeeld in verschillende beroepen. Daarna
ontvingen de jongeren een praktijkgerichte
opleiding voor dit beroep, alsook een training 21st
century skills. Tenslotte gingen de deelnemers op
snuffelstage. Hierna waren ze klaar voor de
speedmeets met werkgevers, waarin ze konden
kennismaken met werkplekken waar ze aan de slag
kunnen in een verder traject met opleiding op de
werkvloer. In totaal werden er met deze editie 60
jongeren toegeleid naar een job bij een van de
deelnemende werkgevers.
Helaas werd onder invloed van
slechts 1 volledig traject van
georganiseerd, maar er vonden
digitale alternatieven plaats (zie
bundel).

Meer informatie?
Surf naar www.leerwerkloket.nl
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