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Sharita krijgt weer kansen
Medewerkers van Pantar werken steeds vaker op
locatie bij opdrachtgevers. Ondertussen werken
ze verder aan hun ontwikkeling. Sharita werkt met
veel plezier in de Stopera. Tekst Evelien Adriaan
Beeld George van Voorden
De 31-jarige Sharita werkt nu ruim een half jaar bij Pantar.
Ze kwam er terecht via DWI. “Ik heb een opleiding gedaan
voor audiovisuele animaties, maar daar kon ik geen werk in
vinden. Ik heb een half jaar stage gelopen bij een cateraar.
Maar, na dat half jaar stond ik gewoon weer op straat.”
Ook bij Pantar begon Sharita met een stage. Maar, na drie
maanden kreeg ze al een contract. Ze
werkte als medewerker koffiemachines
Sharita: ‘Nu volg
in de Stopera, het stadhuis van Amsterik de opleiding tot
voorvrouw’
dam. “Ik kijk nu anders naar mensen.

Dat hebben mijn collega’s mij geleerd. Het zijn leuke mensen die heel hard werken. Je moet alleen wel geduld hebben
als je iets uitlegt. De sfeer is goed. Het is hier fijn werken.”
Doorstroom naar ander werk

Na de koffieautomaten, stroomde Sharita door naar de
Vergaderservice. Dit is een nieuwe afdeling in het stadhuis
die nog moest worden opgezet. En of het nog niet uitdagend
genoeg is, zijn ze in de Stopera aan het verbouwen. “Het
wordt heel mooi, maar je moet steeds een andere route kiezen. Gelukkig blijft iedereen er rustig onder.” Het team van
de Vergaderservice zorgt dat er voldoende drinken (koffie,
thee en frisdrank) aanwezig is tijdens de vergaderingen. Zo
nodig brengen ze de lunch rond. Sharita controleert of alles
er netjes bij staat in de juiste ruimte en op het afgesproken
tijdstip.
Kans op ontwikkeling

De Amsterdamse is tevreden over de
kansen die ze heeft gekregen: “Bij
Pantar heb ik veel mazzel gehad. Ik
kreeg snel een contract. Ik mocht
meehelpen aan het opbouwen van
een nieuwe afdeling. En nu volg ik de
opleiding tot voorvrouw. Mijn zelfvertrouwen is gegroeid. Ik heb veel
steun gekregen, daardoor heb ik zelf
ook meer kracht.” Sharita volgt één
dag per week onderwijs, de rest van
de week werkt ze. “Ik loop hier altijd
rond met een grote glimlach,” vult
ze aan. “Ik mag nu ook meehelpen
met het plaatsen van bestellingen.
Ik begeleid het team, maar ik werk
zelf ook mee hoor! Binnenkort loop
ik voor mijn opleiding op een andere plek stage bij Pantar. Ik ben zo
benieuwd! Ik heb de kans gekregen
om me te ontwikkelen, om weer te
groeien. Dat voelt heel goed!”
met medewerking van Pantar

Pantar helpt mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt én
mensen met een arbeidsbeperking
zich te ontwikkelen via echt werk.
Zij leveren onder begeleiding van
Pantar een goede arbeidsprestatie en
vergroten hun waarde, voor zichzelf
en voor de arbeidsmarkt.

Meer weten? Neem dan contact
op met Pantar.
Telefoon: 020 – 41 68 000
(vraag naar afdeling Instroom)
e-mail: instroom@pantar.nl
www.pantar.nl

