www.adappel.nl

-

adappel@gmail.com

-

023 - 76 000 21

Dit voorbeeld van een ONA-portfolio is gemaakt door Ad Appel Taaltrainingen.
Factory Girl is productiemedewerkster.
Zij moet een portfolio maken voor DUO. Zij heeft dit portfolio gemaakt.
U kunt het portfolio van Factory Girl gebruiken als voorbeeld.
1. Print dit document.
2. Print ook een leeg portfolio. Of gebruik de digitale portfoliokaarten van DUO.
3. Schrijf uw eigen gegevens in het lege portfolio of schrijf uw gegevens in het digitale portfolio van
DUO.
Laat het ingevulde portfolio goed nakijken.
Stuur daarna het portfolio naar DUO. In een envelop of digitaal.
U krijgt van DUO een uitnodiging voor een gesprek over uw portfolio.
Is het maken van het portfolio te moeilijk voor u? Zoek hulp!
Kom naar een workshop in Aerdenhout, dan is uw portfolio snel klaar.
Zelf studeren voor het inburgeringsexamen A2?
Koop Inburgeringsexamen A2 - STUDIEBOEK op www.adappelshop.nl (€ 38,50)

VOORBLAD

PERSOONLIJKE GEGEVENS

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Voornaam en achternaam:

Factory Girl
Geboortedatum:

02-02-1980
BSN:

123123123
Beroep in land van herkomst:
Geen beroep

✔

Beroep:

Lerares Engels
Tot welke leeftijd hebt u in uw land op school gezeten?

Eigendom van ministerie van SZW

22 jaar

ORIËNTATIE OP DE NEDERLANDSE ARBEIDSMARKT

RESULTAATKAART
VOORNAAM EN ACHTERNAAM

1

BEROEPENORIËNTATIE

Factory Girl

Ik wil werken in één van deze 3 beroepen:

1.

lerares

2.

verkoopster
productiemedewerkster

3.

1

Ik kies uit deze 3 beroepen 1 beroep:
Dit is mijn gewenste beroep

productiemedewerkster
2

Het volgende antwoord past bij mijn gewenste beroep:
Mijn gewenste beroep past in veel branches/sectoren, bijvoorbeeld:

✔

Mijn gewenste beroep past alleen in de volgende branche/sector:

industrie
3

De volgende situaties passen bij mij:
Ik heb een diploma voor mijn gewenste beroep. Ik kan het bewijs laten zien.
Ik heb geen diploma voor mijn gewenste beroep, maar wel een ander diploma.
Ik kan het bewijs laten zien.

✔

Ik heb wel een diploma, maar ik kan het diploma niet laten zien.
Ik heb mijn diploma laten waarderen/een Indicatie Onderwijs Niveau (ION).
Mijn diploma is gelijk aan een

opleiding in Nederland.

Ik kan het bewijs laten zien.
Met mijn diploma/diplomawaardering/ION kan ik werken in mijn gewenste beroep.

✔

Ik heb geen diplomawaardering/ION nodig, want:

ik heb werk

Eigendom van ministerie van SZW

✔

Ik heb ervaring in dit gewenste beroep.
Ik heb een EVC-procedure aangevraagd of gevolgd. Ik kan het bewijs laten zien.

✔

Ik heb geen ervaringscertificaat nodig, want:

ik heb werk
Ik heb geen diploma’s en geen werkervaring in mijn gewenste beroep.
Einde Resultaatkaart
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VOORNAAM EN ACHTERNAAM

1

2

REALISTISCH BEROEPSBEELD

Factory Girl

Als ik het werk van mijn gewenste beroep doe, heb ik de volgende taken:

dingen sorteren
dingen inpakken
machines controleren

2

Dit gewenste beroep heeft de volgende werkomstandigheden:
Je werkt in een team.
Je hebt altijd dezelfde werktijden.
Je verdient veel geld.

✔

Je draagt een uniform of werkkleding.
Je moet ver reizen.

✔

Je werkt op één plaats.

✔

Je werkt met machines of materialen.
Het is gevaarlijk werk.

✔

Je doet lichamelijk werk.
Je werkt buiten.

✔

Je hebt (soms) nachtdiensten of avonddiensten.
Je werkt (soms) in het weekend.
Er zijn nog andere werkomstandigheden bij dit gewenste beroep:

Deze werkomstandigheden passen bij mij:

Eigendom van ministerie van SZW

ja

nee
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2

REALISTISCH BEROEPSBEELD

Dit werk stelt speciale eisen aan mij. Voor dit werk moet ik:
Een rijbewijs hebben
Goed andere talen spreken

✔

Sportief of sterk zijn
Een zwemdiploma hebben

✔

Er zijn nog andere speciale eisen bij dit gewenste beroep:

Ik moet snel kunnen werken.
Deze eisen passen bij mij:

ja

nee

Als ik dit werk wil doen, dan moet ik nog werken aan de volgende speciale eisen:

4

Dit werk past bij mijn persoonlijke omstandigheden:

✔

Bij mijn thuissituatie

✔

Bij mijn gezondheid

✔

Bij mijn leeftijd

✔

Bij mijn motivatie

✔

Bij mijn woonplaats
Ik heb nog andere persoonlijke omstandigheden:

Ik kan mijn persoonlijke omstandigheden veranderen voor het gewenste beroep:
Ja, want:

Eigendom van ministerie van SZW

✔

Nee, want: ik heb kinderen. Ik kan niet verhuizen.

Einde Resultaatkaart
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1

3

JE EIGENSCHAPPEN KENNEN

Factory Girl

Ik kan eigenschappen/competenties noemen die belangrijk zijn als je werkt in

Nederland. Ik kan van de eigenschappen/competenties zeggen of ik deze heb of niet.

Deze eigenschappen/competenties zijn voor

Heb ik die eigenschap/

iedereen belangrijk:

competentie?

1.
2.
3. .

2

samenwerken
snel werken
precies werken

ja

nee

ja

nee

ja

nee

Ik kan eigenschappen/competenties noemen die belangrijk zijn voor mijn gewenste

beroep. Ik kan voorbeelden geven waarom deze eigenschappen/competenties belangrijk
zijn. Ik kan van de eigenschappen/competenties zeggen of ik deze heb of niet.

Deze eigenschappen/

Waarom is deze eigenschap/

Heb ik die

competenties zijn belangrijk

competentie belangrijk?

eigenschap/

voor mijn gewenste beroep:

Ik geef een voorbeeld:

competentie?

4.

Ik heb collega's.
De machines stoppen nooit.

ja

nee

ja

nee

Je mag niks stelen uit de fabriek.

ja

nee

Mijn collega's moeten op mij kunnen vertrouwen. ja

nee

5.
6.

Eigendom van ministerie van SZW

7.

samenwerken
snel kunnen werken
eerlijkheid
betrouwbaar zijn

Einde Resultaatkaart
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VOORNAAM EN ACHTERNAAM

1

uitzendbureau

2.

internet - www.indeed.nl

3.

kranten

3
✔

BEROEPSKANSEN

Factory Girl

Ik kan op deze plekken vacatures vinden voor mijn gewenste beroep:

1.

2

4

Ik heb 2

(aantal) vacatures gevonden voor mijn gewenste beroep.

De kans op werk in dit gewenste beroep is:
Groot
Redelijk
Klein

4

Ik kan 2 vacatures laten zien. Ik vul de gegevens hieronder in.

Vacature 1
Datum

18 augustus 2017
productiemedewerker

Beroep
Naam bedrijf
Plaats

via uitzendbureau Timing - bedrijf onbekend
Zwanenburg

Vacature 1 is geschikt voor mij:

✔

Ja, want: ik kan dat werk doen, ik wil dat werk doen.
Nee, want:

Eigendom van ministerie van SZW

Vacature 2
Datum

18 augustus 2017

Beroep

productiemedewerker

Naam bedrijf

via Covebo - bedrijf onbekend

Plaats

Amsterdam

Vacature 2 is geschikt voor mij:
Ja, want:

✔

Nee, want: ik kan niet zo goed Nederlands spreken en schrijven.
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4

BEROEPSKANSEN

Hoe ga ik nu verder?

De volgende situaties passen bij mij:

✔

Er is genoeg werk. Ik ga verder met dit gewenste beroep.
Er is weinig werk. Ik ga toch verder met dit gewenste beroep, want:

Ik ga eerst ander werk zoeken, want:

Eigendom van ministerie van SZW

Ik ga eerst:

, want:

Einde Resultaatkaart
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1
✔

5

BEROEPSCOMPETENTIES

Factory Girl

Een opleiding of cursus die past bij mijn persoonlijke omstandigheden/voorkeur is:
Een cursus
Een complete opleiding
Een opleiding van maximaal 1 jaar
Een opleiding van meerdere jaren
4 dagen werken, 1 dag naar school (beroepsbegeleidende leerweg (bbl))
4 dagen naar school, 1 dag werken (beroepsopleidende leerweg (bol))
Een voltijdopleiding of cursus
Een deeltijdopleiding of cursus

✔

Overdag

✔

’s Avonds of in het weekend

✔

Op een school

✔

Thuis via de computer en zelfstudie
Anders, namelijk:

2

De volgende opleiding of cursus voor mijn gewenste beroep past bij mijn

persoonlijke omstandigheden:

Naam opleiding of cursus: EHBO cursus
Naam instituut of school:

BHV Nederland https://www.bhvnederland.nl/ehbo/ehbo-cursus

Duur van de opleiding of cursus: 2 dagen
Overdag of ’s avonds/weekend:

3
✔

overdag

Om met deze opleiding te mogen beginnen:
Heb ik geen diploma nodig.

Eigendom van ministerie van SZW

Moet ik het volgende diploma hebben:

Ik heb dit diploma:

ja

nee
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4

5

BEROEPSCOMPETENTIES

Deze opleiding of cursus kost: € 269

€ per jaar.

Ik kan geld lenen voor deze opleiding of cursus. Dat kan bij:

✔

Ik kan de opleiding of cursus zelf betalen.
Mijn werkgever wil de opleiding of cursus voor mij betalen.

✔

Anders, namelijk:

misschien wil mijn werkgever de cursus betalen.
5

Ik zorg dat ik genoeg geld heb om van te leven als ik deze opleiding of cursus doe.

Dat doe ik zo:

Ik werk. Ik heb salaris.

6

Voor deze opleiding of cursus moet ik dit taalniveau in het Nederlands hebben:
Taalniveau: niet belangrijk
Onder 1F (onder A2)

✔

1F (A2)
2F (B1)
3F (B2)
4F (C1)

Ik heb dit taalniveau:

ja

nee

Ik heb een diploma voor dit taalniveau:

Eigendom van ministerie van SZW

ja

nee
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BEROEPSCOMPETENTIES

Als ik werk in mijn gewenste beroep, dan moet ik in het Nederlands kunnen:

✔

Overleggen met andere mensen

Rapporten schrijven

✔

Instructies begrijpen

Met klanten of patiënten spreken

Vergaderen

✔

Contact met collega’s

E-mailen

✔

Werkbriefjes invullen
Kort verslagje schrijven

Telefoneren
Anders, namelijk:

Ik kan dit goed:

ja

8

nee

Ik moet aan mijn taal werken voor dit gewenste beroep of de opleiding/cursus:
Ja. Ik volg een taaltraject dat bij mij past:

✔

Ja. Ik werk zelfstandig aan mijn taal voor het beroep of de opleiding/cursus.
Ik doe dat zo:

Ik ga naar de bibliotheek. Ik heb een taalmaatje.

Ja. Ik ga een taaltraject volgen. Ik heb een plan gemaakt:
Soort traject:
Waar:
Wanneer:

Eigendom van ministerie van SZW

Nee, ik hoef niet aan mijn taal te werken voor dit gewenste beroep of de
opleiding/cursus.

Einde Resultaatkaart
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6

NETWERK OPBOUWEN

Factory Girl

Ik heb een netwerk van mensen die mij kunnen helpen. De mensen in mijn

netwerk zijn:

Vakgenoten

✔

Collega’s
Studievrienden
Mensen die ik ken van de sportclub, vereniging of organisatie waarvan ik lid ben

✔

Ouders van vriendjes van mijn kinderen

✔

Andere ouders op de school of kinderopvang van mijn kinderen
Klantmanagers

✔

Kennissen

✔

Vrienden

✔

Familie
Anders:

2

In mijn netwerk zitten mensen die mij kunnen helpen om werk te vinden in mijn

gewenste beroep of een werkervaringsplek of stage:

✔

Ja, deze mensen in mijn netwerk kunnen mij helpen:
Voornaam en achternaam: Mohamed Zitoun
Voornaam en achternaam: Maria Montessori
Voornaam en achternaam: Chantal Jansen

Nee, in mijn netwerk zitten geen mensen die mij kunnen helpen.

3

Ik ga mijn kans op werk vergroten. Ik ga (nog meer) mensen zoeken die mij

kunnen helpen. Ik schrijf hier op hoe en wanneer ik ga zoeken:

Eigendom van ministerie van SZW

Hoe:

via vrienden, via familie en kennissen
Wanneer: elke dag

Einde Resultaatkaart
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1
✔

7

WERK VINDEN

Factory Girl

Ik kan op deze manieren werk vinden in mijn gewenste beroep:
Via vacatures
Via een open sollicitatie

✔

2

Op een andere manier, namelijk: indeed.nl - internet uitzendbureau

Een werkervaringsplaats, stageplaats of vrijwilligerswerk is voor mij belangrijk:
Ja, want:

✔

3
✔

Nee, want: ik heb werk
Ik heb werk, een werkervaringsplaats of stageplaats en/of doe vrijwilligerswerk:
Ja. Ik werk/loop stage/doe vrijwilligerswerk bij:

Schiphol catering - via People4all

via indeed - steeds tijdelijk werk - invalwerk
Nee, want:

Nee, maar ik ga werk/stage/vrijwilligerswerk zoeken. Dat ga ik zo doen:

4

Ik kan 3 redenen noemen waarom sollicitatieformulieren en sollicitatiebrieven

Eigendom van ministerie van SZW

worden gebruikt:
1.

persoonlijke informatie weten van een sollicitant

2.

motivatie weten van een sollicitant

3.

opleiding weten van een sollicitant

7
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WERK VINDEN

Ik kan de volgende bewijzen laten zien:
Bij mijn gewenste beroep gebruiken werkgevers vaak sollicitatieformulieren.
Ik heb 2 sollicitatieformulieren voor mijn gewenste beroep ingevuld. Op deze
formulieren heb ik mijn eigen gegevens ingevuld. Ik kan de formulieren laten zien.

✔

Bij mijn gewenste beroep gebruiken werkgevers geen sollicitatieformulieren.
Ik heb 2 sollicitatieformulieren voor een ander beroep ingevuld. Op deze
formulieren heb ik mijn eigen gegevens ingevuld. Ik kan de formulieren laten zien.

✔

Ik heb een sollicitatiebrief geschreven die ik kan gebruiken bij andere sollicitaties.
Ik kan deze sollicitatiebrief laten zien.

✔

6

Ik heb een cv gemaakt. Ik kan dit cv laten zien.

Als ik hulp nodig heb bij het schrijven van een sollicitatiebrief, kan ik die hier vinden:

familie
via Google zoeken

7

Ik weet dat het belangrijk is om in een sollicitatiegesprek een goede indruk te

maken. Ik kan een goede indruk maken op de volgende punten:

mooie kleren aantrekken
oogcontact maken en houden
veel weten over het bedrijf
De volgende punten kan ik nog verbeteren:
Verbeterpunt: nog meer weten over het bedrijf
Ik ga dit op de volgende manier doen:

meer vragen stellen over het bedrijf

Eigendom van ministerie van SZW

thuis vragen opschrijven over het werk
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7

WERK VINDEN

Vervolg van vraag 7

Verbeterpunt:
Ik ga dit op de volgende manier doen:

Verbeterpunt:

Eigendom van ministerie van SZW

Ik ga dit op de volgende manier doen:

Einde Resultaatkaart
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1

WERKCULTUUR

8

Factory Girl

In Nederland is de cultuur op het werk in mijn gewenste beroep anders dan in

mijn land van herkomst. Ik noem 3 verschillen:

Verschil 1. In mijn land van herkomst:

kun je te laat komen op je werk - geen probleem!

In Nederland:

mag je niet te laat komen op je werk.

Verschil 2. In mijn land van herkomst:

werken mensen hun hele leven in dezelfde baan.

In Nederland:

veranderen mensen vaak van baan.

Verschil 3. In mijn land van herkomst:

werken vrouwen niet in de avond of in de nacht.

In Nederland:

Eigendom van ministerie van SZW

werken vrouwen ook in de avond en in de nacht, of in het weekend.

Einde Resultaatkaart
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ZWANENBURG
40 uur / week
Basisschool of geen, VMBO/MAVO, MBO, HAVO, HBO, VWO of hoger, WO
Aanpakker flexibel inzetbaar stressbestendig

Neem jij vaak het voortouw in een groep en ben jij daarnaast ook heel
zelfstandig? Dan is deze functie zeker iets voor jou!
Wij zijn voor een van onze opdrachtgevers in Zwanenburg op zoek naar een
productiemedewerker die graag wilt doorgroeien binnen het bedrijf.
In eerste instantie zal je 6 weken als productiemedewerker aan de slag gaan
om de omgeving en je collega’s te leren kennen.
Daarna kun je doorgroeien tot machinebediende. Als machinebediende werk je
bij de machine aan een lijn en ben je verantwoordelijk voor het bedienen van
de machine.
Wil je snel een afspraak inplannen omdat jij geknipt bent voor deze functie? Bel
dan naar 0614973730 óf stuur een whatsapp met jouw naam, telefoonnummer
en woonplaats.
Solliciteer

Wij vragen
Om voor de functie van productiemedewerker in aanmerking te komen moet je niet bang
zijn om je handen uit de mouwen te steken, kortom je bent een echte doener!
Je zult werken in twee ploegendiensten en daarnaast moet overwerken en
weekenddiensten draaien ook geen probleem zijn voor jou.
De tijden van de twee ploegendiensten zijn: 04:30 tot 13:30 uur en 13:00 tot 22:00 uur.
Wij zoeken:
•
•
•
•
•
•

Betrouwbare werknemers (op tijd zijn, werken conform regels & richtlijnen)
Geen 9 tot 5 mentaliteit (in verband met ploegen- en weekenddiensten)
7 dagen per week beschikbaar zijn, waarvan je er 5 werkt
Beschikken over eigen vervoer i.v.m. werktijden
Initiatief nemend, vooruit kijken en anticiperen op knelpunten
Enig technisch inzicht en affiniteit met groente en fruit

Wij bieden
•
•
•
•

Een leuke afwisselende fulltime functie met doorgroeimogelijkheden;
Bruto uurloon 21 jaar en ouder: €9,16;
Het samenwerken in teamverband met leuke collega's;
Toeslagen in het weekend en op onregelmatige werktijden

Wij bieden
•
•
•
•

Een leuke afwisselende fulltime functie met doorgroeimogelijkheden;
Bruto uurloon 21 jaar en ouder: €9,16;
Het samenwerken in teamverband met leuke collega's;
Toeslagen in het weekend en op onregelmatige werktijden

Waar ga je werken?
De werkzaamheden zullen uitgevoerd worden bij een van de meest leuke
productiebedrijven in Zwanenburg. Bij dit bedrijf produceren ze verse sappen en smoothies
voor onder andere bekende supermarkten.
De versgeperste sappen voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen op het gebied van
versheid en hygiëne. Deze worden in speciale high-care ruimtes geproduceerd.

Details
Aantal uren per week

40 uur
Standplaats

ZWANENBURG
Vacaturenummer

10AV014461
Opleidingsniveau

Basisschool of geen, VMBO/MAVO, MBO, HAVO, HBO, VWO of hoger, WO
Dienstverband

Tijdelijk met zicht op vast
Werktijden

Anders
Heb je nog vragen?
Vestiging Timing Noord Holland, Mabelle Banen
020-6769710
https://www.timing.nl/vacature/productiemedewerkersgezocht/zwanenburg/?id=10AV014461

Aan:
Timing uitzendbureau – hoofdkantoor
Ter attentie van: Vestiging Noord-Holland
Postbus 572
7300 AN Apeldoorn

Betreft: vacature productiemedewerkster

Haarlem, 18 augustus 2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij laat ik u weten dat ik interesse heb in de vacature productiemedewerkster.
Ik heb veel ervaring met dit werk.
Ik heb de laatste 1,5 jaar steeds gewerkt als productiemedewerkster bij het inpakken en sorteren van
voedsel en het inpakken van maaltijden.
Ik verwijs naar mijn cv.
Ik kan het werk goed doen en ik wil het werk graag doen.
Ik woon in Haarlem en ik zoek werk in of dichtbij mijn woonplaats.

Ik licht mijn sollicitatie graag toe in een persoonlijk gesprek.

Met vriendelijke groeten,
Factory Girl
Kerkstraat 1
2031 FG Haarlem
0645310799

Bijlage: Curriculum Vitae

Curriculum vitae
Personalia
Achternaam

Girl

Voornaam

Factory

Straat en huisnummer

Kerkstraat 1

Postcode en woonplaats

2031 FG Haarlem

Telefoon

0645310799

E-mail

factory@gmail.com

Geboortedatum

02-02-1980

Geboorteplaats

Tashkent

Geslacht

Vrouw

Burgerlijke staat

Getrouwd

Onderwijs en opleiding
Periode

Naam school

2015 - 2016

Inburgeringcursus Ad Appel - Aerdenhout

1998 - 2001

Universiteit Tashkent, opleiding Docent
Engels, diploma behaald
Middelbare school

1992 – 1998
Werkervaring
Periode

Naam functie en bedrijf

2008 – 2011

Lerares Engels op middelbare school in
Tashkent

2002 - 2008

Klassenassistent in Tashkent

