Alexandre
23 jaar, Belgisch
Studentenjob bij BNP Paribas Fortis

Alexandre vangt zijn laatste jaar Masters Burgerlijk Ingenieur aan te
Louvain-la-Neuve. Niettemin licht autistisch, kan hij toch van een
typisch studentleven genieten. Hij verdeelt zijn tijd tussen cursussen,
zang en groepsactiviteiten op een studentznkot.
Voor zijn universitaire studies, liep hij school in het “Institut de
l’Assomption” te Bosvoorde, waar zijn ondersteunende leraren het
beste uit hem kregen. Ze hadden gelijk : Alexandre was « hun » finalist
in de 2009 Wiskunde Olympiade!
Deze zomer, tussen twee examensessies door, heeft Alexandre de
opportuniteit aangenomen om zijn eerste professionele stappen te
zetten. BNP Paribas Fortis biedt hem een betaalde job aan in haar
afdeling « Operations en Infrastructuur ».
Alexandre’s taken bestaan uit het uitwerken van “cost models“, inclusief
het geven aan de gebruikers van een mondelinge voorstelling en het
uitvoeren van het veranderingstraject zelf. Weddenschap gewonnen!
Zijn leidinggevenden bewonderen zijn logisch verstand en zijn kunde om
de begrippen en concepten te doorzien alvorens zich op het werk te
storten. Voor Alexandre openbaart zich, met deze eerste ervaring, de
beperkingen maar vooral de rijkdom van groepswerk. Persoonlijk is het
een opsteker voor zijn fierheid en hij put er vooral vertrouwen uit naar
de toekomst toe. De win-win is verzekerd.

We waren heel tevreden met
het werk die door Alexandre
voltooid werd.
Hij heeft de uitdaging met veel
wilskracht,
volharding
en
geduld aangenomen.
We waren verbaasd over zijn
capaciteit
om
snel
en
zelfstandig te leren. We zijn
overtuigd van de toegevoegde
waarde van zijn werk.
De verantwoordelijke van de
afdeling

Volgende stappen? Zijn Master diploma halen en zich in het echte leven
begeven.
Dankzij Diversicom heeft Alexandre BNP Paribas Fortis ontmoet.
Diversicom nam deel aan de eerste gesprekken en heeft het verloop van
zijn stage gevolgd. Volgend jaar zal Diversicom samen met hem nieuwe
pistes voor werk zoeken i.f.v. zijn bekwaamheden.
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