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Voor beroep en praktijk: een nieuwe baan 

Track 9 
3 Is het een tijdelijk contract? 

◊ Met Linda. 
□ Hallo Linda, met Nelly. 
◊ Hoi Nelly – ben je al lang klaar? Hoe was het? 
□ Nou vanaf het begin was het echt goed. Ik heb er een goed gevoel over! 
◊ Goed zeg, fantastisch. En wat hebben ze gevraagd? 
□ Nou ja, eerst even over het weer en over de reis. Daarna heeft de afdelingschef Anita van der 

Hoek kort iets over het bedrijf verteld. Ze hebben een omzet van 5 miljoen per jaar en hebben 
daarmee een sterke marktpositie. Ze willen nu de markt in België en Frankrijk gaan bewerken. 
Hier heb ik gelijk op ingehaakt, met mijn tweetaligheid. Ze vinden het hartstikke handig dat ik 
goed Frans spreek en dat ik ervaring met acquisitie heb. Ik heb toch de laatste twee jaar bij de 
verkoopafdeling van Bockhoven gewerkt. 

◊ Prachtig. Wat leuk voor je. Is het een tijdelijk contract? 
□ Nee joh, het is echt een vaste baan. Natuurlijk met een proeftijd van een maand. En er is een 

inwerkprogramma voor mij. 
◊ Nou dat klinkt goed zeg! 
□ Ja, dat vind ik ook. En weet je, ... 
 

Track 10 
4 Ik ben al alle afedlingen langs geweest. 

□ Hoi Bert, hè, wat ruikt het hier lekker. 
● Hoi! Ja ik heb je lievelingseten gemaakt. 
□ Mmm. Wat lief van jou. 
● Kom schat, zeg hoe was je eerste dag? 
□ Best vermoeiend, zo veel nieuwe mensen. Heel veel handen schudden. Ik ben al alle 

afdelingen langs geweest en het ziet er allemaal heel gezellig uit. Overal planten en heel licht. 
● En jouw plek, hoe ziet die eruit? 
□ Heel leuk. Er was voor een bloemetje gezorgd. En er is alles wat ik nodig heb. Er is een 

laptop, de wachtwoorden zijn al voor me ingericht en alles functioneert. Maar het leukste is: 
Mijn bureau staat bij het raam.Ik kijk uit op het groen. 

● Op welke verdieping zit je? 
□ Op de tweede. 
● Met hoeveel mensen zit je op de kamer? 
□ Het is een kantoortuin en ik zit daar met vijf collega’s. En weet je wat echt leuk was? Op mijn 

bureau was een boekje: Hoe kom ik de eerste week door?  
● Echt? En wat staat daarin? 
□ Nou, eerst welkom en dan belangrijke telefoonnummers en wie wat doet, een plattegrond van 

het bedrijf, de dichtstbijzijnde lekkere bakker en nog veel meer. 
● Dat is handig. Maar ik heb nu nog iets veel lekkerders. Kom laten we aan tafel gaan! 
□ Prima. Wat een leuke verrassing dat jij hebt gekookt. 

 


