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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Online vacaturebank Dialoog kent winnaars
van Suriname
noch verliezers
www.e-srjobs.com, is een online vacaturebank die op 18 januari
jongstleden officieel werd geïntroduceerd op onze ondernemersavond. Deze dienst is geconcipieerd en wordt gerealiseerd door
Business Solutions Systems Integrators (BuSolsi). Ansjari Somedjo,
manager van BuSolsi, verschafte via een presentatie en demonstratie informatie over de functionaliteiten van deze online vacaturebank.

Proef

De online vacaturebank
werd in 2010 getest en
verschillende Surinaamse
bedrijven en werkzoekenden waren daarbij betrokken en zijn dat nog. In de
proefperiode is de vacaturebank gepromoot via on
the job presentaties en flyers. Zowel werkgevers als
werkzoekenden kunnen
doelgericht gebruik maken
van deze online service
die werkgevers de mogelijkheid biedt vacatures
digitaal te adverteren en
op een kostenefficiënte,
functiegerichte en snelle
manier sollicitanten te
werven en te selecteren.
De site brengt werkgevers
rechtstreeks, zichtbaar of
anoniem, in contact met
kandidaten en functioneert
als een extra tool om de
juiste kandidaten te vinden.

Pakketten

Ansjari Somedjo - manager BuSolsi
BuSolsi biedt het bedrijfsleven verschillende advertentiepakketten aan terwijl
werkzoekenden de optie
hebben zelfstandig hun
sollicitatie brief en curriculum vitae op te stellen of
een stappenplan te volgen
om het online te plaatsen.
Deze gegevens worden
opgeslagen en zijn beschermd in de database
van e-srjobs.com online

vacaturebank. Werkzoekenden bepalen zelf aan
welke werkgevers ze hun
gegevens beschikbaar
stellen en kunnen via de
verschillende geplaatste
vacatures hun keuze
maken.

Aanmelden

Om gebruik te kunnen
maken van deze service
moeten werkgevers en

Uitreiking certificaten

De Opleiding tot Douane Expediteur werd van 1 april 2009 t/m 15 november 2010
gehouden. 30 cursisten hebben deze opleiding met goed gevolg doorlopen. Het
vakkenpakket bestond uit: Tarief, Waardeleer, In-Uit- en doorvoer, Accijnzen,
Overige wetgeving, Vrijstellingen, Elementair recht, Schriftelijke Vaardigheden en
Engels. Doel is mensen te certificeren dat is internationaal vereist om de ingevoerde goederen vrij te maken naar de importeurs toe. De certificaatuitreiking vond
plaats op vrijdag 14 januari 2011 in de conferentiezaal van de KKF.

Een zeer belangrijk forum voor ons bedrijfsleven en onze economische ontwikkeling is ongetwijfeld het Suriname Business Forum
(SBF) dat op basis van dialoog opereert. Maar hoe werkt oprechte
dialoog? In dit artikel enkele korte opmerkingen hierover.

Mindset

In een dialoog zijn er geen
winnaars en verliezers.
Integendeel winnen we
allemaal als de dialoog
oprecht wordt gevoerd.
Een dialoog, oprecht gevoerd, is een veelbelovende techniek en filosofie om
problemen te formuleren
en op te lossen. Zij is een
noodzakelijk middel om
(sub) culturen te begrijpen. Er zijn drie basisvoorwaarden waaraan een dialoog moet voldoen: 1) alle
deelnemers moeten hun
veronderstellingen
'opschorten; 2) alle deelnemers moeten elkaar als
collega beschouwen; en
3) er moet een 'facilitator'
zijn' die de dialoog op het
goede spoor houdt. Het

werkzoekenden zich eerst
aanmelden door de website www.e-srjobs.com te
bezoeken en in te loggen.
Het aanmeldingssysteem
van e-srjobs stimuleert
werkgevers en werkzoekenden een professionele
persoonlijkheid en werkhouding te waarborgen,
wat wordt gekenmerkt
door inlognaam en mailadres. BuSolsi geeft met
www.e-srjobs.com (een
online vacaturebank) aan
de arbeidsmarkt c.q. de
HRM(-ict) branche in Suriname een nieuwe dimensie en er worden meer initiatieven overwogen om
meerdere
oplossingen
aan te bieden op de Surinaamse markt. De initiatiefnemers zijn: Patrick
Chang Sing Pang en
Ansjari Somedjo.
info@e-srjobs.com
RMD

opschorten van onze veronderstellingen maakt ons
bewust van het feit dat
onze waarnemingen zijn
gekleurd door onze behoeften en cultureel verworven vooronderstellingen. We gaan onze eigen
mindset
onderkennen.
Elkaar als collegae beschouwen betekent niet
dat je niet van mening
mag verschillen. Verschillen kunnen elkaar verrijken als het gemeenschappelijk doel tot een win-win
situatie leidt. De facilitator
is nodig om het spoor van
de dialoog te houden en
afglijden naar de discussie te voorkomen. Een
discussie convergeert, vat
samen, sluist naar een
conclusie. Een dialoog
divergeert, verruimt, verbreedt de horizon. Discussie is het uiteenzetten van
verschillende standpunten
om op grond van argumentatie tot beslissingen
te komen. Er wordt niet zo
gemakkelijk onderkend,
dat we andere inhouden

Uw bedrijfsidee zelf concreet uitwerken of voor uw bestaand
bedrijf een Business Plan uitwerken?

Schrijf nu in voor de training:
BUSINESS START-UP & BUSINESS PLANNING
Deze training wordt verzorgd in 5
modules van 2 dagen per module
module
module
module
module
module

1:
2:
3:
4:
5:

Ondernemerskwaliteiten
Concretiseren van het idee
Markt en marketing
Productie en organisatie & management
Financieel plan

Plaats: KKF-Beursterrein, Prof. W.J.A. Kernkampweg no. 37
Voor registratie: Entrepreneurship Support Center, KKF-Hoofdkantoor
Prof. W.J.A. Kernkampweg 37, Tel.: 530311

Basistechnieken

Dialoog veronderstelt persoonlijk meesterschap en
mentale modellen. Schijnweten en bestaande
denkbeelden moeten ontmaskerd worden. Onderzoek naar eigen handelen
blijft geboden. J. Kessels
een denker op o.a. dit gebied noemt als basistechnieken van dialoog o.m.:
* in plaats van meningen
poneren vragen stellen;
* in plaats van etaleren
wat men zelf in huis heeft
onderzoeken welke denkbeelden een ander heeft;
* in plaats van onmiddellijk oplossingen aandragen voor iemands probleem hem eerst helpen

Onderwerp:
“Business
game “Impact of the
exchange rate”
Inleiders: Ray Jong A
Lock & Bryan Rambharos
Datum: 25 januari 2011
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats:Conferentiezaal
KKF-Beursterrein,
Prof. W.J.A. Kernkampweg
37.

Bezoek de KKF
ondernemersavonden
Elke dinsdagavond
van 19.00 - 20.00 uur
Actuele onderwerpen
Leer elkaar kennen,
leer van elkanders
werk en problemen en
zoek samen naar
oplossingen!

het te analyseren;
* in plaats van te spreken
in termen van wat je zou
kunnen denken, uitkomen
voor wat je werkelijk
denkt. Daarnaast zijn er
de gebruikelijke vaardigheden nodig die in elk
doelgericht gesprek een
rol spelen zoals luisteren,
doorvragen, spiegelen,
samenvatten, structureren
etc.
RMD

OPROEP

Bosexploitanten en concessionarissen worden hierbij
opgeroepen ter bijwoning van de

TEACH-IN

SPOEDCURSUS ZWAAR-MATERIEEL-OPERATORS
Datum: donderdag 27 januari 2011
Tijd: 20.00 uur
Plaats: KKF Beursterrein, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.

CITAAT

"Erachter komen waar men geschikt voor is en een
gelegenheid scheppen om het te verwezenlijken,
is de sleutel tot geluk". (John Dewey)

Wist
Een deel van de geslaagde cursisten van de laatstgehouden
Opleiding tot Douane Expediteur

verbinden aan dezelfde
termen. We spreken niet
dezelfde taal. Om hiertoe
te geraken moeten we
eerst onze veronderstellingen opschorten. Dit vereist: innerlijk luisteren,
verschillen accepteren en
wederzijds
vertrouwen
wekken.

KKFacts
Ondernemersavond

u

dat ?

Het pragmatisme is een filosofische stroming die zich in de 19e eeuw in Amerika
ontwikkelde en John Dewey (1859-1952) is de invloedrijkste en meest vooraanstaande vertegenwoordiger ervan. Hij ontwikkelde de filosofie van het instrumentalisme en zijn democratische opvattingen over opvoeding zorgden voor een revolutie
in het schoolsysteem. Het basisprincipe van het pragmatisme is dat de waarheid
blijkt uit de practische consequenties van een gegeven idee. De waarheid verandert
naar gelang van de situatie; er is geen abstracte metafysische eeuwige waarheid.
Het instrumentalisme van Dewey stelt dat ideeën instrumenten zijn van de geest om
doeleinden, die nuttig kunnen zijn in een bepaalde situatie, te verwezenlijken. De
filosofie moet zich volgens Dewey niet bezig houden met de metafysica (God, universele beginselen, atomen etc.) maar slechts met wat van werkelijk belang is in de
strijd van mensen om het bestaan en bij de problemen van het sociale leven.
Filosofie moet probleemoplossende kennis opleveren en gebruikt worden als een
instrument voor sociale en politieke verandering. Morele beginselen moeten volgens
Dewey onder de loep en omdat ze feilbaar zijn moeten ze experimenteel getoetst
worden in verschillende situaties. Zijn ideeën dat leren en de ontdekking van de
waarheid gebaseerd moeten zijn op onderzoek en ervaring en niet zozeer op abstracte en niet-toepasbare begrippen, hebben een blijvende invloed gehad op het
onderwijs in de VSA. Het onderwijs moet de participatie van studenten volledig integreren en aanmoedigen en democratische gewoonten zoals samenwerking en deelname aan het gemeenschapsleven, moeten op een zo vroeg mogelijke leeftijd gecultiveerd worden. Omdat sociale problemen voortdurend veranderen, stelde Dewy
dat de democratie vanwege haar flexibiliteit en aanpassingsvermogen van het allergrootste ethische belang is. Daarom zou democratie de beste regeringsvorm zijn.
Leren is volgens de Dewey een sociaal proces; leren is groei, leren is niet een voorbereiding op het leven, maar is het leven zelf. "De democratische manier van conflicten oplossen is ze naar buiten brengen zodat de eisen van de verschillende partijen kunnen worden gezien en getaxeerd en daarna bediscussieerd en beoordeeld"
aldus Dewey.

VISIT OUR WEBSITE:

www.surinamechamber.com

ONE
STOP
WINDOW

Heeft u een
vergunning nodig?
Moet uw vergunning
verlengd worden?
Wij besparen u het
hele loopwerk en
kostbare tijd!!!
Wij monitoren
immers het proces
van aanvraag tot
verkrijging van
de vergunning.
Voor meer info:
KKF - tel. 530311

Douanekoersen
M.i.v. 20/01/2011
Geldigheidsduur 02/02/2011

U.S. dollar
3,35
Euro
4,52
Pound sterling
5,37
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
408,17
Trin. & Tob. dollar
0,53
Guyana dollar (100) 1,64
Indian rupee (100) 7,38
Brazil real
2,01

