


Stagestraat 
WoensXL Eindhoven



Onze partners



Stagestraat WoensXL Eindhoven

Aanbieden van werkervaringsplaatsen in WoensXL. 

Tien werkzoekende jongeren, herintreders en statushouders doen 
werkervaring op bij 10 ondernemers, zes maanden lang, minimaal drie 
dagen per week.

De Stagestraat® is gebaseerd op het bundelen van de belangen van 
werkzoekende, het winkelgebied en de gemeente. 



Werkzoekenden 

Jongeren, herintreders en statushouders doen praktijkervaring op, vergroten 
hun kansen op een baan en breiden hun netwerk uit. Ze vergroten hun 
kennis en vaardigheden. Tijdens de stageperiode worden ze actief gecoacht 
en begeleid.  

Ondernemers 

Ondernemers vullen er hun behoefte aan flexibele, tijdelijke en/of extra 
arbeidscapaciteit en –kennis in. Daarnaast geven ze actief invulling aan hun 
betrokkenheid en binding met hun buurt. 

Overheid

De gemeente creëert kansen voor een kwetsbare groep inwoners en 
ondersteunt de leefbaarheid in Woensel. 

Wie doet wat in de Stagestraat®?







Voor wie is Stagestraat?

• Langdurig werkloze jongeren, herintreders en statushouders

• Gemotiveerd om werkervaring op te doen

• Woonachtig in Eindhoven

• Interesse in detailhandel, horeca, dienstverlening 

• Beschikbaar voor minimaal 3 werkdagen per week

• Minimaal 18 jaar



Wat is een resultaat van Stagestraat?

Stagestraat Kruisstraat/Woenselse Markt:

Er zijn tien kandidaten geplaatst bij tien betrokken ondernemers in de Stagestraat 
Kruisstraat/Woenselse Markt in 2015/2016.

• 40% van de kandidaten zijn voortijdig met de stage gestopt vanwege 
uiteenlopende redenen (opleiding, andere richting, enz.)

• 20% van de kandidaten hebben het volledige traject doorlopen en zijn klaar voor 
de arbeidsmarkt 

• 40% van de kandidaten stroomde uit naar een betaalde baan, waarvan 10% bij 
dezelfde ondernemer 



Pinar Gold 

Juwelier
Functie

Algemeen verkoopmedewerker

Wat moet je doen?

Je helpt klanten bij het uitkiezen van 

sieraden en horloges en geeft ze hierbij 

advies. 

Waar moet jij aan voldoen?

Je bent vriendelijk en net jes gekleed, 

maar vooral betrouwbaar. Omdat een 

groot deel van onze klanten vrouwelijk is 

hebben wij de voorkeur voor een dame.

Pinar Gold 

Juwelier

Pinar Gold is al bijna 10 jaar 

act ief in de regio Eindhoven 

als juwelier. Naast de 

verkoop van sieraden en 

horloges koopt Pinar Gold 

ook oude sieraden, goud en 

zilver terug van part iculieren.

Kijk voor meer informatie 

over Pinar Gold op:

www.pinargold.nl

Meer weten?

www.facebook.com/stagestraat

info@stagestraat .nl
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MS Mode
Functie

Algemeen verkoopmedewerker

Wat moet je doen?

Je geeft klanten advies bij de 

verkoop en het passen van kleding. 

Je verwerkt de inkomende vrachten 

en hangt deze in de winkel.

Daarnaast kun je helpen bij het 

stylen van de modefiguren en help 

je bij het net jes houden van de 

winkel.

Waar moet jij aan voldoen?

Je bent net jes gekleed, 

klantvriendelijk en werkt goed 

samen in een team.

MS Mode

MS Mode ontwikkelt  en 

produceert alle kleding in 

eigen beheer, waarbij de 

kwaliteit  voorop staat . 

MS Mode biedt betaalbare 

damesmode volgens de 

laatste trends. T-shirts met 

actuele prints, blouses en 

tunieken met  fi jne details 

en broeken met de perfecte 

pasvorm. 

Meer weten over MS Mode?

kijk op:

www.msmode.nl
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Meer weten?

www.facebook.com/stagestraat

info@stagestraat .nl

Op=Op

Voordeelshop
Functie

Algemeen verkoopmedewerker

Wat moet je doen?

Je verwerkt de binnenkomende 

vrachten, helpt klanten bij de kassa 

en in de winkel. Daarnaast zorg je er 

voor dat de winkel er net jes en schoon 

uitziet .

Waar moet jij aan voldoen?

Je hebt minimaal VMBO en bent in staat 

fysiek werk te verrichten. Ervaring in de 

detailhandel is niet verplicht , maar kan 

wel in je voordeel werken.

Op=Op

Voordeelshop

Bij Op=Op Voordeelshop 

WoensXL vind je een ruim 

assort iment aan drogisterij-

art ikelen, wasmiddelen en 

reinigingsproducten. Op=Op 

Voordeelshop maakt een 

fl inke groei door, in middels 

zijn er sinds de start  in 1997 

al 80 winkels geopend!

meer informatie over Op=Op?

kijk op:

www.opisopvoordeelshop.nl

Meer weten?

www.facebook.com/stagestraat

info@stagestraat .nl
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Brabantse
Meesters

Functie

Advocaat-medewerkerBrabantse 
Meesters

Wij zijn open in onze 
communicatie,  be trokken bij 
uw probleem, laagdrempelig, 
effectief en daadkrachtig.  
Wij bieden betaalbare 
juridische dienstverlening 
van hoge kwaliteit aan voor 
partic

u
l ier en, ondernemers 

in Midden- en Klein bedrijf 
(MKB), woningcorporaties  
en gemeentes op diverse 
rechtsgebieden zoals het 
arbeidsrecht en het Familie en 
Jeugdrecht.
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Meer weten?
www.facebook.com/stagestraat
info@stagestraat.nl

Profie

l

 St agiare

Aantoonbare ervaring op 
het gebied van personen- en 
familierecht en arbeidsrecht.

Een stevige persoonlijkheid met 
relativeringsvermogen. Een 

uitstekende cliëntgerichtheid. 
Stressbestendig. Het vermogen om 

zowel zelfstandig als in teamverband 
te werken. Goede communicatieve 

vaardigheden. Commerciële 
instelling waaronder de bereidheid 
om een actieve bijdrage te leveren 

aan de verdere uitbouw van de 
praktij

k
.  Ui ts tekende mondelinge en 

schriftelijke vaardigheden

Brabantse
Meesters

Functie

Relatiem a nag er 

Werkzaamheden

Als relatiem a nag er ben jij 
verantwoordelijk voor de verkoop 

van onze diensten: juridische bijstand 
op het gebied van arbeidsrecht, 

personen- en familierecht en het 
jeugdrecht. Je adviseert onze huidige 

maar ook potentiel e kl an ten over onze 
oplossingen en services. 

Aantal uren per week

32 - 40

Brabantse 
Meesters

Wij zijn open in onze 
communicatie,  be trokken bij 
uw probleem, laagdrempelig, 
effectief en daadkrachtig.  
Wij bieden betaalbare 
juridische dienstverlening 
van hoge kwaliteit aan voor 
partic

u
l ier en, ondernemers 

in Midden- en Klein bedrijf 
(MKB), woningcorporaties  
en gemeentes op diverse 
rechtsgebieden zoals het 
arbeidsrecht en het Familie en 
Jeugdrecht.
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Meer weten?
www.facebook.com/stagestraat
info@stagestraat.nl





Stagestraat op film

Kijk op https://youtu.be/iAoZyhB4DFg

https://youtu.be/iAoZyhB4DFg


Dank voor uw aandacht !

Dank aan Brabantse Meesters en MS Mode 
voor de gastvrijheid en de prettige samenwerking!

• Peggy Smulders
• Eric Duffhuis


