Kom meer te weten over de
sprong naar de arbeidsmarkt
Schrijf je snel in via
Vdab.be/jongeren

Wie werk zoekt,
schrijft zich in.
Schrijf je na je studies meteen online in
op vdab.be/inschrijving.

Dat werkt.

Start je zoektocht naar werk waar
je maar wil
Begin met het digitaal startpakket. Zo heb je op
één plaats heel wat info bij de hand om zo snel
mogelijk een job te vinden: van wat je moet weten als
werkzoekende tot hoe je met succes solliciteert.
Via Vdab.be/startpakket krijg je op één plaats heel
wat info, tips, video’s en testjes om je te helpen in je
zoektocht naar werk.
Waar en wanneer je wil en 24 uur op 24 krijg je een
antwoord op je vragen:
» Wat moet ik weten als werkzoekende?
» Hoe start ik met mijn zoektocht naar werk?
» Hoe solliciteer ik met succes?
Het digitaal startpakket is ook raadpleegbaar via je
smartphone.

De jacht is geopend!

Start je zoektocht
naar werk waar
en wanneer je
maar wil.
Ontdek ons digitale startpakket
op vdab.be/startpakket.

Dat werkt.

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.

Op zoek naar een tweede mening?
Ben je wat onzeker over je cv en sollicitatiebrief? Laat
ze door een sollicitatiecoach nalezen en ontdek hoe
je je sterke punten in de verf kan zetten. Meer info en
sollicitatietips vind je op Vdab.be/solliciteren.

SPRONG NAAR DE ARBEIDSMARKT (VDAB)

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.
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