
Netwerkevent 2022

N I E U W S B R I E F
jul i  2022

Op donderdag 24 november vanaf 13.00 uur vindt het jaarlijkse event van
Corporaties In Beweging & Corpo Connect Zuid Holland Zuid weer plaats.
Reserveer deze middag alvast in je agenda. Meer informatie en hoe je je
kunt aanmelden volgt na de zomervakantie!

Om met een lekker gevoel de zomer
in te gaan, hebben we weer een tof
programma voor je samengesteld.
Doe jij mee met onze summerschool?
Dat en nog veel meer lees je in 
onze juli nieuwsbrief. 

Save the date netwerkevent
Summerschool workshopaanbod
Traineeship Thuisgeven
Podcastserie Aedes
Gezocht: professionals voor gastcollege
en externe beoordelaars
Aanbod trainees per 1/8
Leerlijn 'meer impact in sociaal wonen'
Zomer tips

24 november 2022

Workshop
aanbod
in de
zomer
Deze vakantie houd je
lekker je kennis op peil
vanaf je ligbedje. Volg
onze online workshops
of masterclasses.
Relaxed leren!

https://www.corpoconnectzhz.nl/workshops/workshop-zakelijktekenen/
https://www.corpoconnectzhz.nl/workshops/workshop-zakelijk-schrijven/
https://www.corpoconnectzhz.nl/workshops/workshop-presenteren/
https://www.corpoconnectzhz.nl/workshops/workshop-tijd-voor-verandering/
https://www.corpoconnectzhz.nl/workshops/online-masterclasses/
https://www.corpoconnectzhz.nl/workshops/workshop-stakeholdermanagement/
https://www.corpoconnectzhz.nl/workshops/


help mee trainees te werven

luister naar de podcast

Gezocht: professionals
voor gastcollege en
externe beoordelaars

Ken jij een startende HBO- of WO-er die geknipt is om te
werken in onze dynamische sector en die graag wil
ontdekken en leren? Deel onze vacature voor het
traineeship! Uit onderzoek blijkt namelijk dat de meeste
sollicitaties ‘via via’ verlopen. Je maakt kans op een
cadeaubon!

Gebiedsregisseur of Woonconsulent voor een gastcollege
Externe beoordelaar

Voor onze samenwerkingspartner Hogeschool InHolland zijn
we op zoek naar:

Interessante vacatures

Podcast 'Méér dan
een huis'

Hoe ziet het stelsel van sociale woningbouw er uit en
welke uitdagingen zijn er? De podcastserie van Aedes
Meer dan een huis gaat in op de maatschappelijke
relevantie van sociale huur in Nederland. 

Aanrader!

Traineeship Thuisgeven
Help jij mee om trainees te werven?

check de vacature(s)

https://www.corpoconnectzhz.nl/nieuws/help-jij-mee-met-het-werven-van-trainees/
https://www.corpoconnectzhz.nl/nieuws/aanrader-podcastserie-van-aedes/
https://www.corpoconnectzhz.nl/nieuws/oproep-gastcollege-beoordelaars/


ik doe mee

Per 1 augustus komen drie trainees, die het traineeship van Corporaties in
Beweging hebben doorlopen, vrij op de arbeidsmarkt. Naast dat zij hebben
meegedraaid in verschillende projecten, hebben deze trainees uitgebreid
gewerkt aan hun persoonlijke ontwikkeling. Op eigen initiatief stellen
Michael, Joost en Koen zich kort aan jullie voor en vertellen ze wat voor
organisatie en uitdaging bij hun past.

maak kennis met nieuw talent

Bespreek en deel je relevante thema’s en vragen rond je
leiderschap op een open, praktische en veilige wijze met de
andere deelnemers. De leerlijn vertrekt vanuit de ervaringen,
inzichten en feedback van de deelnemers aan elkaar, maar
natuurlijk brengen we ook deskundigheid en inspiratie van
buiten in. Waarbij we steeds toewerken naar: wat betekent dit
voor jou en wat kan/ga jij morgen anders doen?

www.corpoconnectzhz.nl

Mede mogelijk
gemaakt door:

Leerlijn 
'meer impact in
sociaal wonen'
Specifiek voor managers,
teamleiders en (senior) adviseurs

Aanbod trainees per 1/8
Nieuw talent in aantocht, pak je kans!

Het is zomer, tijd om
gas terug te nemen

tips voor een relaxte zomer

https://www.corpoconnectzhz.nl/nieuws/leerlijn/
https://www.corpoconnectzhz.nl/nieuws/aanbod-trainees/
http://www.corpoconnectzhz.nl/
https://www.corpoconnectzhz.nl/nieuws/zomertips-2/

