Start in september 2021 met een mbo-opleiding voor
jongeren of volwassenen in Wijkcentrum de Poelenburcht!
Educatief Centrum Zaanstad

Educatief Centrum Zaanstad (EC-Z),
meer dan alleen een mbo-opleiding:
-Meedoen
-Leren
-Stage
-Begeleiding
-Samenwerken

-Kans op baan
-Trainingen
-Ondersteuning
-Ontwikkeling
-Diploma

MBO 1 opleiding voor
jongeren of volwassenen in
Wijkcentrum de Poelenburcht!
In september 2021 start de opleiding

richting assistent dienstverlening.
Deze mbo1 opleiding duurt een jaar.
Tijdens je opleiding volg je lessen en
naast deze lessen loop je stage.
Tijdens de stage leer je en doe je
ervaring op in de praktijk. Hier word je
in begeleid. Educatief Centrum
Zaanstad verzorgt de stageplek en
heeft afspraken met diverse
leerwerkbedrijven. Zowel de stage als
de lessen zijn in gemeente Zaanstad.
De lessen worden verzorgd door Regio
College Zaandam.

Je opleidingskosten worden
betaald!

Meer dan een opleiding

Educatief Centrum Zaanstad (EC-Z), is meer dan alleen een mbo-opleiding. Naast opleiding bieden we begeleiding, trainingen en helpen we
je om je talent te benutten en de opleiding zo goed mogelijk te kunnen volgen.
EC-Z biedt samen met verschillende samenwerkingspartners opleidingen die aansluiten bij wat je wil leren én waar ook werk in te vinden is.
We kijken samen met jou welke extra hulp en trainingen je nodig hebt en voor jou belangrijk zijn. We bieden bijvoorbeeld extra trainingen,
Nederlands, computervaardigheden, omgaan met geld, gastvrijheid en leren presenteren.
Daarnaast helpen we je bij je persoonlijke ontwikkeling door het voeren van gesprekken en het samen opstellen van een plan.

Voor wie

Jij woont in Poelenburg of Peldersveld.
Jij wil jezelf ontwikkelen én meer kans maken op een baan.
Jij wil graag aan de slag gaan en maakt tijd en doet je best.
We werken samen met de gemeente. Ontvang je een uitkering, neem dan eerst contact op met je klantmanager met de vraag of je in
aanmerking komt om deze opleiding te volgen. Let op, je moet Nederlands taalniveau A2 of hoger hebben om deze opleiding te starten.

Geef je nu op!

Meld je direct aan op de website www.ec-z.nl via het formulier.
Dan nemen we in augustus contact met je op om je uit te nodigen voor de intake.

Intake

Begin september organiseren we een informatiebijeenkomst en intake. Dit om te kijken wat jouw talenten, kansen en mogelijkheden zijn om
zo goed mogelijk een geschikt traject voor je te kunnen verzorgen.
Kan je niet aan een intake in september deelnemen en met een opleiding starten? Geen probleem!
Je kunt jezelf alsnog aanmelden voor een tweede ronde. Dan nemen we contact met je op zodra er een nieuwe intake datum bekend is.

Belangstelling?

Meer weten kijk op www.ec-z.nl of neem contact op via opleidingen@ec-z.nl.

