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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Sollicitatie oproep

Ondernemersavond
Onderwerp
“What’s happening in Guyana in the oil business.
An overview of all current exploration and development activities.”
Inleider: dhr.Javed Razack , Director Ramps Logistics (Trinidad & Tobago)

De Kamer van Koophandel en Fabrieken
(KKF) bevordert een cultuur van ondernemerschap en daardoor economische groei
in Suriname door het zakenleven te
dienen, te vertegenwoordigen en te versterken.
Ten behoeve van haar werkarmen zijn wij
voor directe indiensttreding op zoek naar
fulltime

Datum : dinsdag 4 September 2018
Tijd

Managers (m/v)

: 19.00 uur

Lokatie : KKF- Conferentiezaal
Adres

: Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.

Kom en netwerk ! Neem u business Kaart mee !

Functie vereisten:
- Academische werk- en denkniveau
- Uitstekende beheersing van de
Nederlandse en Engelse taal in woord en
geschrift
-Computerervaring
- Representatief, enthousisast en stressbestendig
- Zowel zelfstandig als in Teamverband
kunnen werken
Wij bieden :

Problematiseren sleutel tot inzicht

- Een goede salariering
- Een veelzijdige functie in een uitdagend
kenniscentrum

Problematiseren is een sleutel tot het bewust waarnemen van waarnemingen en daardoor het herwinnen
van de verborgen of gemystificeerde werelijkheid. Het
is zowel het stellen van kritische vragen als het
betrekken bij die vragen (participerend onderzoek).
Degenen die men wil onderzoeken zoeken mee.
Problematiseren veronderstelt een uitdagende houding en is tegelijk het begin van een authentieke daad
van kennis.

CV mailen naar : chamber@sr.net
Adres: Prof.W.J.A. Kernkampweg 37.

Problematiseren is voorts het begin van een daad van subversie gericht
tegen de ideologische versluiering van de werkelijkheid. Ze is erop
gericht de averechts op de mens gerichte praktijk omver te werpen. In
een aantal punten valt het volgende van problematiseren te zeggen: *het
is gebaseerd op analyse van de werkelijkheid waarbij men stuit op
tegenstellingen. De werkelijkheid, de materiele werkelijkheid en de mystificatie, de geloofde en geleefde werkelijkheid (de ideologie).
Problematiseren is voorts een methode van vragen stellen ( bevragen)
en een onderzoek dat het stellen van vragen als wel het betrekken bij
vragen inhoudt. Het is een denken dat handelingskarakter heeft, een
praktisch denken gericht op de praktijk en terwille van die praktijk om die
te transformeren, te veranderen. Ook in een niet-revolutionaire situatie
wordt deze methode vaak als bedreigend en subversief gezien. Het
bevragen is geen vrijblijvend interviewen maar het tackelen van het probleem. Doorgaans verstaat men daaronder het pogen iemand beentje te
lichten. Bij problematiseren gaat men echter alsvolgt met het problem
om: het wordt geanalyseerd door te bevragen zodat het het probleem als
het ware languit voor ons neervalt; we hebben het dan in zijn ondoorzichtige gang gestuit en het probleem is nu te overzien. We treffen er
tegengestelde en elkaar bestrijdende spanningen in aan die aanleiding
geven tot helder te formuleren vragen die ons handelen verhelderen en
mogelijk maken. Problematiseren daagt mensen uit om hun eigen praktijk ervaringen en hun eigen motivaties kritisch te doordenken en hun
bevindingen tenslotte zodanig te ordenen dat een pure opinie over de
feiten langzaam maar zeker plaats maakt voor een steeds rigoreuzer
inzicht in hun betekenis. De verwerking van deze inzichten is voor deelnemers uniek en kan niet door een formele operatie gesystematiseerd in
een methodiek opgeslagen worden. Maar de bereikte resultaten van het
problematiseren de opgedane ervaringen hebben grote betekenis. RMD

Citaat

Feiten zijn constructies die door onze geest geïsoleerd zijn uit een
complexe en verwarde werkelijkheid. Een verslaggever kiest de feiten. Journalistiek kan daarom nooit neutraal of objectief zijn, maar
is altijd geengageerd. Dat kan zijn: maatschappij bevestigend,
maatschappij kritisch of maatschappij ondermijnend. ( Izzy
F.Stone)

BEKENDMAKING
Op grond van artikel 18 van de Handelsregisterwet G.B. 1962 no. 187 heeft de Kamer van Koophandel en
Fabrieken te Paramaribo haar Secretaris gelast te handelen als ware opgaaf gedaan van de opheffing van onderstaande bedrijven:

DOSSIER HANDELSNAAM

ADRES

ACTIVITEIT

55739

WIRAYSHA'S SUPERMARKET Chitoestraat 40

55828

KRIN GARDEN SURINAME

56020

56091

CIANO'S SCHOONMAAKBE- Chitoestraat 56
DRIJF
TRANSPORTBEDRIJF CLIF- Groot Henarpolder Serie 12 no. 16
TON BREWSTER
SMART MINERAL SOLUTIONS Kristalstraat 1
CONSULTANCY
OOSTWIJK LANDSCAPING & Beryllstraat 32
CLEANING afgekort OLC
H. PINAS AUTOVERHUUR
Lijnweg 84B

56151

TRIPLE H VERBOND GARDEN Samuel Kafiluddistraat 101

Standhouder

56202

KRISHEN'S ELECTROTECH- Rampiarestraat 25
NIEK
NOORDZORGVERLENING
Lachmanprojekt 30

Installateur, Installatiebedrijf

56024
56043
56075

56229
56279

Winkelier

Kristalstraat 1

Schoonmaakbedrijf,
Servicebureau
Schoonmaakbedrijf
Transportbedrijf
Adviesbureau,
Bemiddelingsbureau
Schoonmaakbedrijf, Servicebureau,
Ontwerpbureau

Verhuurbedrijf

Thuiszorg

56303

WONGSODIMEDJO
CATH- Wilhelminastraat 5
Winkelier
LEEN
BRIAN'S BARBERSHOP
Cocobiacoweg hoek Abdoelstraat Barbier

56341

HENDRIK T. BIMBOE

56532
56533

KAI MAN BOUTIQUE & GIFTS- Indira Gandhiweg 621
HOP
TRES COMMUNICATION
Van der Kuypstraat 8

56582

S PRIDE FASHION

56617

56641

JONATHAN
IMPORT
& Kasabaholoweg 130
EXPORT
BEWAKINGSBEDRIJF
VAN Mahadjan Ram Adhinweg 5
BOSSE
TOPO FRANCOIS
Cottica a/d Lawa

56691

ASLI CONSULTANCY

56638

no. 102b
Laldjietsingweg 13

Exporteur
Winkelier
Adviesbureau

A.K. Doerga Sawhstraat 95 (unit 9)

Winkelier
Importeur, Exporteur
Bewakingsdienst
Adviesbureau

Tourtonnelaan 177

Adviesbureau, Servicebureau,
Bemiddelingsbureau,Uitzendbureau

Wist

u

dat ?

Suriname heeft als visie een toekomst die geworteld is in democratie. En
we merken dat Surinamers zich in toenemede mate bewust worden van
hun rechten en ook van het gegeven dat deze rechten slechts in een
democratisch bestel beleefd kunnen worden. Onze media moeten derhalve helpen ‘public freedom and human rights’ te consolideren, te
bevorderen en te versterken. Hun doelstellingen horen te worden
beheerst door het paradigma van ‘Freedom of expression and of the
press’ omdat dit een ‘conditio sine qua non’ is voor democratie alsook de
basis van de fundamentele mensenrechten. Media horen het volk via hun
journaal en programma’s te informeren met in achtneming van het voorgaande en vanuit het doordrongen zijn van de pluraliteit en diversiteit
van de Surinaamse cultuur en religiositeit. Reporters verplichten zich
dan de dagelijkse gebeurtenissen waarheidsgetrouw, duidelijk begrijpbaar en intelligent te verslaan; en wel in de juiste context die deze
gebeurtenissen betekenis geeft. Integriteit, kennis en begrip, evenwicht
en afstandelijkheid zijn kwaliteiten die kenmerkend zijn voor reporters/journalisten die hun vak verstaan. Media moeten vrij en onafhankelijk zijn binnen de perken van wet en recht. Zij moeten zich voorts zeer
verantwoordelijk en betrokken weten en bewust zijn van de verplichtingen die gepaard gaan met het uitoefenen van de genoemde vrijheden.
Journalistieke opleidingen horen daarom uit te gaan van de erkenning
dat journalistiek een vak is dat opleiding, bijscholing, academische
reflective en publieke discussie vereist. (RMD)

56759

PAR "B-B-Q # GRILL

57812

SURINAM WOOD SUPPLIER

59213

ESQUININHA GROENTEN & Gonggrijpstraat 207 op het voorter- Standhouder
FRUIT
rein
SURINAME VEGETABLE
Tesimistraat 12
Exporteur

60875

Laan
Van
Louiseshof
Kwattaweg 1
Marinus Van Doornstraat 6

hoek Fabrikant
Exporteur

.

HEALTH & WELLNESS BEURS 2018
- WELLNESS

12- 14 OKTOBER

- TRADITIONAL MEDICINES
- HEALTHY LIFESTYLE &
FOOD
- YOGA & OTHER ACTIVITIES
- BEDRIJVEN BINNEN
DEZE SECTOR

VOOR DEELNAME CONTACT:
Stg. BUSOS, 530311#111/112|info@busos.sr
Website: www.busos.sr

A healthy community is a healthy workforce!

