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Soumaya

27 jaar oud, Belg

Administratief bediende

Soumaya, een levenslustige 27-jarige jonge dame met een ongelooflijke glimlach. Zij heeft haar basis
studiegetuigschrift in het gespecialiseerde onderwijs en een certificaat van gegevensregistratie-
kantooradministratie. Zij leeft in Molenbeek met haar familie en heeft altijd gedroomd om zich nuttig te maken
voor de maatschappij, om haar intellectuele moeilijkheden te overwinnen dankzij een project die in lijn zou zijn
met haar capaciteiten. Tot hiertoe heeft zij stages gedaan die de 2 maanden niet overschreden. Wanneer zij
ondervraagt werd over haar interesse, zijn het vooral de boeken.
Na afloop van een groepscoaching en enkele individuele zittingen, begint DiversiCom het soort milieu en werk te
omvatten dat het best bij haar kan passen. En vooral, welke prachtige troeven ! Haar sterke motivatie, de wil om
het goed te doen, een empathie om een team te versterken en haar zou helpen om haar troeven te ontplooien in
een functie op haar maat.

De verscheidenheid aan taken in 
onze activiteiten en de 
voorbestemming van onze teams 
voor interne training vormen een 
vruchtbare voedingsbodem voor 
een samenwerking met 
DiversiCom. 

Dankzij de combinatie van 
beschikbaarheid en proactiviteit
van DiversiCom werd het dagelijkse 
werk met Soumaya met alle 
vereiste flexibiliteit en efficiëntie 
gedaan. We werken met volle 
enthousiasme al 2 jaar samen met 
Soumaya!

Harold de Walque
Partner, Darts-Ip

Darts-Ip, een bedrijf gespecialiseerd in jurisprudentie over intellectueel
eigendom, is zeer geïnteresseerd in DiversiCom en heeft aangekondigd dat
zij graag partner zou worden. Er is behoefte aan: de digitalisering van de
juridische bibliotheek is een gigantische taak die nodig is aangezien het
bedrijf haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en Azië zal
openen.
Het werd hard en lange termijn werken waarvoor redactionele strengheid,
geduld en concentratie vereist werden. Soumaya kreeg dit kans en werd
ingehuurd voor een eerste ontdekkingsstage daarna vervolgd door een
contract van een jaar. Darts-Ip vertrouwde Florence toe op de supervisie van
haar werk. Florence is een jonge medewerker die graag persoonlijk bij dit
project wilde betrokken worden. Soumaya heeft zeker uitdagingen: het
werktempo proberen te versnellen en het foutenpercentage te verminderen.
En ze kreeg ook veel leermogelijkheden.
Naast haar hoofdverantwoordelijkheid voor digitalisering voerde ze een
reeks andere administratieve taken uit, waardoor de belangrijke werkdruk
van het team, die ondertussen diep gehecht aan hun nieuwe rekruut werd,
verlicht kon worden. Ze heeft getekende voor een tweede jaar, was blij deel
uit te maken van dit team en was trots op deze eerste langdurige en
grondige ervaring.


