Mijn stagebedrijf

Adrian Kuijpers klas 4A

Wat doet dit bedrijf
Molen de Roos in Delft is dé specialist in meel,
diervoeding en luxe artikelen voor huisdieren. Het meel
komt van de windmolen in het centrum van Delft die De
Roos wordt genoemd, maar de molen hoort er niet meer
bij.

Hoe ben ik er komen te werken?
Ik ben er verleden jaar al eens geweest om te vragen of ik
er stage kon lopen. Toen hadden ze al iemand, maar dit
keer kon ik er gelukkig wel terecht.

Wat waren mijn werkzaamheden?
Ik heb tijdens mijn stage de volgende werkzaamheden
verricht: winkel stofzuigen en dweilen, artikelen van
prijsstikkers voorzien, vakken gevuld met voer voor
huisdieren, brood gebakken, meel afgewogen en in zakken
gestopt die ik met een apparaat dichtnaaide en er een
etiket opplakken, klanten en medewerkers geholpen.

Wat vond ik leuk en wat niet?
Eigenlijk vond ik alles leuk om te doen omdat er veel
afwisseling was. In het begin ging er wel eens wat fout
want ik wist nog niet waar alles stond en hoe alles werkte.

Wat heb ik geleerd?
ik geleerd om goed samen te werken. Dat was niet zo
moeilijk omdat de mensen die in de winkel werken heel
aardig zijn en we goed met elkaar op konden schieten. Ik
vond het geen probleem om op tijd te komen, mij netjes
te kleden en het werk af te maken. Soms is het wel
moeilijk om altijd vriendelijk te zijn, vooral toen ik
vreselijke keelpijn kreeg en ziek begon te worden.

Wat vond ik van de begeleiding?
De begeleiding op deze stageplaats was fantastisch.
Iedereen was heel aardig en legde alles goed uit. Ze gaven
complimentjes als ik het goed deed en gaven antwoord op
al mijn vragen als ik iets niet wist.

Is het een stageplaats die ik kan aanraden?
Vergeleken met mijn vorige stageplaats heb ik het hier
enorm naar mijn zin gehad en veel geleerd. De mensen
waar ik mee werkte waren enorm vriendelijk en heel
behulpzaam. Ik vind dit bedrijf een echte aanrader. Je leert
omgaan met klanten en collega’s en wat er allemaal nodig
is in een winkel.

