Kom meer te weten over de
sprong naar de arbeidsmarkt

Schrijf je snel in via Vdab.be
Door je inschrijving gaat je beroepsinschakelingstijd
van start. Dat is de periode dat je moet wachten om
een uitkering aan te vragen.
In die periode is het belangrijk dat je actief naar werk
zoekt en goed meewerkt met VDAB. Doe je dit, dan
krijg je twee positieve evaluaties van VDAB. Je hebt die
nodig om een uitkering te kunnen aanvragen.

Start je zoektocht naar werk
Als je ingeschreven bent, kan je zoektocht naar werk
beginnen. Via vdab.be krijg je alle info om zo snel
mogelijk een job te vinden: van wat je moet weten als
werkzoekende tot hoe je met succes solliciteert.
Op jouw maat:
Vul alvast eerst je profiel zo volledig mogelijk in en
publiceer je cv. Op basis van jouw gegevens krijg je van
VDAB meteen een aantal jobsuggesties. Hoe vollediger
je profiel, hoe beter we je voorstellen voor je droomjob
kunnen geven.
Heb je extra hulp nodig bij het solliciteren? Of zoek je
een opleiding? Dan krijg je ook van VDAB tips op jouw
maat.

De jacht is geopend!
Natuurlijk wil je zo snel mogelijk een job vinden die bij
je past. Tools voor een goede vangst zijn een ijzersterk
cv en een overtuigende motivatiebrief. Moeite met
jezelf te verkopen? VDAB gooit haar ervaring mee in de
strijd om jou aan een job te helpen. Op de website van
VDAB vind je tips & tricks voor een professionele cv en
motivatiebrief. Bekijk er straffe voorbeeld-cv’s of screen
er je eigen cv met de handige cv-checker.
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VDAB raadplegen dat is de kortste weg naar werk.
Via je laptop, smartphone of tablet krijg je alle info
op jouw maat. Voor wie nood heeft aan persoonlijk
contact staan we klaar met begeleiding op maat.
Want we zijn er voor iedereen: van kortgeschoolde tot
universitair!
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Ik wil mijn sterke punten in de verf
zetten!
Je hebt meer ervaring dan je denkt. Ga je op reis, doe
je een vakantiejob of heb je een leuke hobby? Dan doe
je ervaring op die je kan vertalen in sterke punten op je
cv en in je online VDAB-dossier. Vind zo sneller de juiste
job.
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Een koffer vol ervaring
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De weg kwijt? Een leuk gesprek aan de bar met de lokale bevolking? Een vakantielief? Op reis oefen je in ieder
geval je talen. Trek jij je plan in onverwachte situaties?
Dan ben je vast creatief en flexibel. Ding jij af aan het
strandkraampje tot de helft van de prijs? Dan ben je
zeker een geboren onderhandelaar. Zo kom je terug met
een valies vol aan ervaring. En dat telt mee op je cv.

Je hobby zegt meer over jou dan je denkt
Ben je leider in een jeugdbeweging? Of doe je vrijwilligerswerk? Dat bewijst meteen dat je initiatief durft
nemen en verantwoordelijk bent. Zit je in een sportclub? Dan ben je vast een teamplayer of misschien een
competitief en ambitieus werkbeest.

De perfecte pint met een hoge cv-waarde
Tijdens je vakantiejob proef je al van het echte
werkleven. Pinten èn moppen tappen? Kletsen met de
klanten en de kassa laten kloppen? Scoor dan meteen
op je cv met sociaal, klantgericht, zelfstandig werken
en omgaan met stress.

Yes, ik mag op gesprek!
Uitgenodigd voor een gesprek? Top! Maar net zoals
toen je leerde fietsen, ga je tijdens jouw eerste
sollicitatiegesprek misschien wel eens op je bek. Om
dat te vermijden organiseert VDAB dagelijks chatsessies
met online sollicitatiecoaches (via Skype) waar je een
jobinterview in real life kan oefenen. De coaches helpen
je over je sollicitatiestress heen en geven je tips om
potentiele werkgevers helemaal te overtuigen van jouw
kwaliteiten.

Te weinig ervaring?
Elke jongere maakt het ooit wel eens mee: afgewezen
worden wegens te weinig ervaring. Iets waar je
uiteraard niets kan aan doen als je recht van de
schoolbanken komt. VDAB heeft er iets op gevonden:
een Individuele Beroepsopleiding (IBO). Via een IBOcontract kan je, ook zonder ervaring, aan de slag bij
de werkgever van je dromen. Je volgt dan gedurende
een tot zes maanden een opleiding op de werkvloer,
waarna je een contract krijgt aangeboden. Jij krijgt tijd
om ervaring op te doen en het is financieel voordelig
voor de werkgever. Stel het dus zeker eens voor als je
gaat solliciteren want nog niet alle werkgevers kennen
deze voordelige formule.

Nog niet klaar om te gaan werken?
Dan interesseren de VDAB opleidingen jou misschien
wel. Een extra opleiding verhoogt je kansen op de arbeidsmarkt en is bovendien helemaal gratis! Zo’n extra
opleiding volgen kan in real life of online via webleren.
In de uitgebreide opleidingendatabank van VDAB
vind je taalcursussen, sectorspecifieke opleidingen en
gedragstrainingen.
Heb je nog geen idee welke job bij je past? Ook dan
kan je op de website van VDAB terecht. Ontdek er
dankzij een handige beroepentest voor welk beroepen
jij geboren bent, vind er getuigenissen van werknemers
uit verschillende sectoren en bekijk er een lijst van alle
knelpuntberoepen.

Meer info over alle VDAB tools vind je op
Vdab.be/jongeren of op het gratis nummer
0800 30 700

