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Schoolverlaters, spits jullie oren! Deze Young Graduates-
krant van Metro is een gids voor jullie, de young potenti-
als die weldra de arbeidsmarkt zullen betreden. Je vindt 
ze onder meer op universiteiten, hogescholen en de beur-
zen VTK-Jobfair (op 1 maart in Leuven), de Jobbeurs en 

de Vlaamse programmeerwedstrijd (beide op 13 maart in 
Antwerpen). Op deze pagina’s stellen aantrekkelijke werk-
gevers zich aan je voor en geven we je nuttige tips om een 
vlotte professionele start te maken. Doe er je voordeel mee, 
en wij duimen alvast!

DE CARRIÈREGIDS VAN METRO

START JE NIEUWE WERKWEEK MET AMBITIE 
METROTIME.BE/START

Een springplank naar je eerste job?  
Ontdek er alles over in deze gids!

FOTO UNSPLASH
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H
et behalen van een 

diploma wordt vaak 

gezien als een tover-

formule om de deuren van de 

arbeidsmarkt te openen. Maar 

de realiteit is vaak iets harder. 

Want afspraken maken en cv’s 

of brieven schrijven, riske-

ren evenveel tijd in beslag te 

nemen als de blok...

JE INSCHRIJVEN ALS 
WERKZOEKENDE
De meeste pas afgestudeerden 

hebben niet het geluk dat er 

meteen een job op hen wacht 

buiten de schoolpoorten. Het 

eerste wat je te doen staat, 

is je inschrijven als werkzoe-

kende bij de VDAB of Actiris. 

Dat doe je best zo snel moge-

lijk, om de wachttijd voor een 

eventuele werkloosheidsuitke-

ring te verkorten.

DENK AAN JE 
GEZONDHEID
Te veel jonggediplomeerden 

denken er niet aan, maar een 

bezoekje aan de mutualiteit is 

van essentieel belang. Reken 

op een kleine € 100 per 

jaar voor een dekking die de 

belangrijkste uitgaven covert. 

Uitgebreidere formules (hos-

pitalisatie, tandartskosten...) 

zijn warm aanbevolen, ook al 

kosten die elk trimester iets 

meer.

WERK ZOEKEN
Elke pas afgestudeerde ligt er 

wakker van. Het kan snel gaan, 

maar ook een tijdje duren. 

Alles hangt af van de job die 

je zoekt.

 X Zoekertjes: Of ze nu van de 

VDAB of Actiris komen, of in 

een gespecialiseerd magazine 

staan, het loont de moeite 

erop te reageren. Er is werk, 

het zou zonde zijn een kans te 

missen.

 X Spontane kandidaturen: 

Soms lijkt het alsof je een fles 

in zee gooit. En toch werkt 

deze techniek vaak beter dan 

je denkt. Je krijgt niet altijd 

meteen antwoord. Maar je zou 

niet de eerste kandidaat zijn 

die enkele maanden later toch 

nog gecontacteerd wordt, wan-

neer je het niet meer verwacht 

of in afwachting al een job 

hebt aangenomen die niet aan 

je verwachtingen voldoet. Zorg 

er wel voor dat elke sollicitatie 

gepersonaliseerd is, zelfs al is 

het een saai werkje om je cv en 

brief voor elke werkgever aan 

te passen. 

 X Interim: De tijdelijke oplos-

sing. Alhoewel, voor sommigen 

wordt het soms een langdurige 

situatie. Interim kan interes-

sant zijn voor iemand die geen 

stabiliteit nodig heeft. Het is 

hoe dan ook een kans om een 

netwerk uit te bouwen. Altijd 

mooi meegenomen.

INTERVIEWS
Ook al duurt het soms wat 

langer dan gehoopt, die 

uitnodigingen voor een gesprek 

komen er... Iedereen heeft wel 

een goeie raad, maar als je 

er één moet onthouden, laat 

het dan deze zijn: informeer 

je over het bedrijf waarvoor je 

solliciteert en over wat je er 

zou kunnen doen. Vergeet niet 

dat een eerste jobinterview 

altijd een moeilijke ervaring 

is. Ging het niet zo vlot? Geen 

zorgen, je leert er elke keer 

iets uit om het volgende keer 

beter te doen!  W

Diploma op zak, en nu ?

Op het einde van elk 

academiejaar stellen 

heel wat studenten zich 

dezelfde vraag: Wat nu?

Foto Belga

Kom stiekem

jouw 

toekomstige job 

ontdekken 

op zondag 6 oktober 
2019. 

www.openbedrijvendag.be

volg ons op:

6 OKTOBER
VAN 10 TOT 17 U
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«IK CONTROLEER OF JIJ WEL VLOT 
JE METRO KAN MEENEMEN»

Erik Boes (41)
Distributieassistent
Erik legt de meeste treinkilometers af van alle 
Metro-medewerkers. Hij zorgt er als distributieassis-
tent mee voor dat je deze ochtend een krant vond in 
de display. «Ik bezoek tijdens de (ochtend)spits een 
vijftal treinstations of metrohaltes verspreid over het 
land om te controleren of de juiste oplage geleverd 
werd, hoe vlot lezers de krant meenemen, of de dis-
plays op hun plaats staan, enzovoort. Terug op kan-
toor pas ik de oplage aan voor de volgende dag aan 
de hand van mijn bevindingen in de stations. Omdat 
het aantal pagina’s van de krant elke dag kan wijzi-
gen, passen we ook de transporten en verpakking da-
gelijks aan. Dat houdt mijn job boeiend.» 

«IK BEN DOORGEGROEID VAN ACCOUNT 
EXECUTIVE NAAR KEY ACCOUNT MANAGER»

Zoë Cops (36)
Key account manager
Zoë is een vertrouwd gezicht bij de adverteerders 
van Metro. Al elf jaar maakt zij deel uit van het sa-
lesteam. «Na mijn opleiding Interieur vormgeving 
las ik de vacature van account executive in Metro. 
Iets helemaal anders dan waar ik voor gestudeerd 
had, maar de tweetalige krant en Brussel als brui-
sende werkomgeving trokken me aan. Ik zat aan het-
zelfde eiland als de account managers, waardoor ik 
veel van hen oppikte. Na een tijdje groeide ik zo zelf 
door tot account manager. De afwisseling in mijn job 
houdt me nog steeds scherp. Ik ben niet iemand die 
elke dag van 9 tot 17u achter een bureau wil zitten. 
Als account manager kom ik op verschillende plaat-
sen, bijvoorbeeld wanneer ik klanten bezoek. Mijn 
sectoren zijn ook al vaak veranderd. De voorbije tien 
jaar is Metro in een digitale stroomversnelling te-
rechtgekomen. Online advertenties, socialemediaka-
nalen, influencers... ik zal me hier nooit vervelen.»

«DEADLINES HALEN 
GEEFT ME VOLDOENING»

Virginie Royer (36)
Production executive
Virginie waakt als production executive over de ad-
vertenties in de krant. «Afhankelijk van het aantal 
advertenties, de grootte en waar de adverteerder ze 
in de krant wil, maak ik dagelijks de planning op. 
Zo leg ik het aantal pagina’s vast, waarop de redac-
tie verder werkt. Het is mijn taak om heel punctu-
eel en gedetailleerd alles op te volgen. Zo komen 
we alle afspraken na en past de puzzel steeds per-
fect. Ik houd van dit gevarieerde werk. Elke dag de 
deadline halen, geeft me voldoening. Yes! Morgen 
weer opnieuw.»

Wij zijn Metro!

  Erik Boes   Zoë Cops   Virginie Royer

WIJ BIJ METRO HOUDEN VAN VEEL:
WERKEN, GEZELLIGHEID EN KOFFIEKOEKEN!
ELKE VRIJDAG IS ER EEN GROOT ONTBIJT VOOR
IEDEREEN... WE LOVE FRIDAYS!

MEER DAN 1000 KOFFIEKOEKEN PER JAAR

EERSTE
SNEAKER EDITION
IN 2018
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WAT?
Jeugdvakantie is eigenlijk een aan-

vulling op het aantal vakantiedagen 

dat je al verdiend hebt door het vorige 

kalenderjaar te werken. Omdat dat bij 

starters geen volledig jaar is, komen 

die jeugdvakantiedagen zeker van pas 

om aan 20 vakantiedagen te komen. 

Voor elke jeugdvakantiedag ontvang 

je, dankzij de werkloosheidsverzeke-

ring, een uitkering die 65% bedraagt 

van je begrensd loon. Dat staat te lezen 

op de website van de Rijksdienst voor 

Arbeidsvoorziening (RVA).

WIE?
Om recht te hebben op jeugdvakantie 

moet je aan de volgende voorwaarden 

voldoen:

•  Op 31 december van het vakantie-

dienstjaar mag je nog geen 25 jaar 

oud zijn. Het vakantiedienstjaar 

is het kalenderjaar dat voorafgaat 

aan het jaar waarin je vakantie 

wilt nemen.

•  Je moet je studies of opleiding 

(alternerende opleiding, vorming 

erkend in het kader van de deel-

tijdse leerplicht, opleiding erkend 

door de VDAB, ACTIRIS, FOREM 

of ADG in het kader van het 

inschakelingsparcours) hebben 

beëindigd in hetzelfde kalender-

jaar dat je begint te werken.

•  In het kalenderjaar dat je bent 

afgestudeerd, moet je een mini-

mum aantal dagen gewerkt heb-

ben. Als starter moet je minstens 

één maand verbonden zijn door 

één of meerdere arbeidsovereen-

komsten en deze tewerkstelling 

moet ten minste 13 arbeidsdagen 

in de zin van de werkloosheids-

reglementering omvatten. Een 

tewerkstelling met de vakantiere-

geling ‘openbare dienst’ of met een 

uitgestelde bezoldiging (onderwijs) 

tellen echter niet mee.

HOE?
Proiciat, je komt in aanmerking voor 

jeugdvakantie! Maar hoe vraag je deze 

speciale vakantiedagen aan?

Voor je je jeugdvakantiedagen kan 

opnemen, moet je je andere verlofd-

agen al ingezet hebben. Na de eerste 

maand waarin je jeugdvakantie hebt 

genomen, dien je een aanvraag in bij de 

uitbetalingsinstelling van jouw keuze, 

oftewel de vakbond oftewel de Hulpkas 

voor Werkloosheidsuitkeringen. 

Voor de aanvraag gebruik je het formu-

lier C103-jeugdvakantie-werknemer. 

Dit formulier vind je op de website van 

de RVA of kan je opvragen bij je uitbe-

talingsinstelling. Je werkgever doet zelf 

ook een elektronische aangifte. 

De aanvraag om jeugdvakantie-uitke-

ringen wordt door de uitbetalingsin-

stelling overgemaakt aan de RVA. De 

aanvraag moet bij de RVA toekomen 

ten laatste in februari van het jaar vol-

gend op het jaar waarin vakantie wordt 

genomen.  W

Het abc van jeugdvakantie
Ook als je nog maar net begint 

te werken, denk je waarschijn-

lijk al aan je eerste vakantie. 

Gelukkig kunnen schoolverlaters 

een beroep doen op jeugdvakan-

tie. Voor starters verschilt het 

aantal vakantiedagen immers 

van andere werknemers, aan-

gezien je vakantieteller geba-

seerd is op hoeveel dagen je 

gewerkt hebt in het vorige jaar. 

Maar wat is jeugdvakantie pre-

cies? En heb ook jij er recht op? 

Hier vind je het antwoord op de 

meestgestelde vragen.

Net afgestudeerd of al wat extra 

jaren op de teller? Van wegen en 

bruggen renoveren tot werken als 

onderzoeker, projecten coördineren 

of voeding bestuderen ...

De Vlaamse overheid verwelkomt 

ingenieurs uit diverse afstudeerrich-

tingen. Bij ons geef je elke dag het 

beste van jezelf, in een job die een 

verschil maakt in de maatschappij. 

SOLLICITEER OP 

WERKENVOORVLAANDEREN.BE

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte.

AAN DE SLAG ALS  

DE VLAAMSE OVERHEID  

ZIET JE GRAAG KOMEN.

“Ik behandel aanvragen van landbouwers 
voor Europese subsidies. Complexe materie 
waarbij mijn opleiding zeker zinvol is.”

Kaat De Cubber, bio-ingenieur bij Departement 
Landbouw en Visserij

“Ik leid bouw- en 
renovatieprojecten 
van studiefase tot en 
met de uitvoering. 
We hebben een grote 
vrijheid en kunnen 
creatief zijn.”

Toon Defloor, burgerlijk 
ingenieur-architect bij  
Het Facilitair Bedrijf

“Ik volg alle bouw-
projecten rond onbe-
vaarbare wateren 
op, en ben ook met 
beleid bezig. Een 
veelzijdige job. ”

Stoffel Moeskops, 
burgerlijk ingenieur 
bouwkunde bij de 
Vlaamse 
Milieumaatschappij

INGENIEUR?
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1
SOLLICITEREN: MAAK ER
EEN LEUK GESPREK VAN
Nee, een sollicitatiegesprek hoeft niet 

op een examen te lijken. Rekruteerders willen jou leren 

kennen, dus maak het persoonlijk. Hoe ziet jouw werkdag er 

binnenkort misschien uit? Welke aspecten binnen een job 

maken jou enthousiast? Welke zijn de doorgroeimogelijkheden 

binnen het bedrijf? Denk na over wat belangrijk is 

voor jou en bouw een leuk gesprek op met de 

persoon tegenover je. Meer inspiratie? Check 

www.asap.be/solliciteren. #sollicitatiegesprek

Succesvol aan het werk

Afgestudeerd? Maak een 

professionele superstart!
Klaar voor je eerste professionele stappen? Anneke, ASAP-jobexpert 

voor tijdelijke en vaste jobs, en Djalil, mode-expert bij Maison Lab, 

geven je graag enkele interessante tips mee. Zo ga jij gegarandeerd 

succesvol en stijlvol aan de slag! Succes en... Enjoy your (first) Job!

2019

2
GA SAMEN LUNCHEN MET 
JE NIEUWE COLLEGA’S
Je lunch overslaan? Geen goed idee. Ook al 

krijg je veel info te verwerken (zeker de eerste 

dagen en weken): neem tijdens je middagpauze even 

rust en installeer je met je team aan tafel. Geniet van 

een lekkere lunch en leer je nieuwe collega’s op een 

ontspannen manier kennen. Wedden dat je er na je pauze 

dubbel zo enthousiast in kan vliegen? #eerstewerkdag3
STEL VOOR OM TE CARPOOLEN
Budget besparen op je tankbeurt? Misschien 

kan je wel carpoolen met collega’s. Zo krijgt 

je vierwieler regelmatig een dagje verlof. 

Dat scheelt niet alleen in je portemonnee en is goed 

voor het milieu. Het is ook super leuk om voor en 

na het werk gezellig te babbelen of 

mee te brullen met de radio. Je 

zou nog spijt hebben dat de rit 

niet langer duurt. #afterwork

4
NEEM SELFIES TIJDENS DE AFTERWORK
Na het werk iets gaan drinken of eten met collega’s? 

Je bouwt er leuke herinneringen 

mee op. Zeker als je achteraf kan 

nagenieten van leuke foto’s. Deel ze met 

je collega’s en richt er je werkplek mee in. 

Zo zet je meteen de toon voor een fijne 

samenwerking. Tip: vergeet zeker je powerbank 

niet. Zo kan je foto’s blijven maken. #afterwork

5
“WAAR IS DAT (BEDRIJFS)FEESTJE?”: 
WEES ER ZEKER BIJ
Kijk je er al naar uit om samen met je team 

te genieten van je eerste bedrijfsfeestje? 

Fijn! Maar zwerm af en toe ook eens uit naar andere 

tafels, of sla een praatje aan de bar met niet zo 

bekende gezichten. Zo leer je heel wat nieuwe 

mensen kennen op een leuke, ontspannen 

manier. Samenwerken 

wordt achteraf dubbel 

zo leuk. #bedrijfsfeest
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« Ooit zijn we allemaal cyborgs »
Wat houdt je functie juist in?
«Mijn rol is om de brug te vorm tus-
sen de business en de IT-kant. Ik 
geef onze klanten advies en help 
hen met de implementatie van een 
performante IT-strategie. Een IT-
diploma is voor deze job niet nood-
zakelijk een vereiste. Ik ben zelf ook 
een IT-agnost, in die zin dat ik geen 
voorkeur heb voor een specifi eke 
technologie. Dat maakt het gemakke-
lijker om, wanneer ik ergens aan de 
slag ga, zonder vooropgezette ideeën 
mijn mening te kunnen vormen over 
de manier waarop ze werken.» 

Op dit moment zit je op project 
bij grote Europese Instellingen. 
Kan je daar iets meer over 
vertellen?
«Zeker, het is ongetwijfeld een van 
de meest interessante en uitdagende 
projecten die ik ooit heb gehad. Ten 
eerste is het mijn eerste ervaring bij 
een publiek instituut, waar er toch 
nog altijd anders gewerkt wordt dan 
in de privésector. Daarnaast heb je te 
maken met een grote diversiteit aan 
nationaliteiten, achtergronden en 
denkbeelden. Als laatste is er nog de 
complexe besluitvorming die je moet 
zien te navigeren om iedereen tevre-
den te houden.»

Je was genomineerd voor ‘Young 
ICT Lady of the Year 2019’, 
waarvoor onze gelukwensen. 
De IT-wereld wordt echter 
nog steeds aanzien als een 
mannenbastion. Hoe zie jij dit?
«Het klopt inderdaad dat de over-
grote meerderheid van de IT-jobs 
door mannen worden bezet. Maar er 
is zeker een ommezwaai onderweg. 
De jongere Y-generatie focust zich 
minder op gender en stereotiepe 
denkbeelden, maar wel naar wat ons 
interesseert. Ik heb de laatste jaren 
al heel wat vrouwen de stap naar IT 
zien zetten, en die verhoogde zicht-
baarheid trekt op zijn beurt weer an-
dere vrouwen aan. Die trend zal zich 
volgens mij ook doorzetten.»

Hoe zie jij IT in het algemeen 
verder evolueren?
«Dat is onmogelijk met zekerheid 
te zeggen, maar het staat wel vast 
dat er heel wat staat te gebeuren. In 
het algemeen denk ik dat we steeds 
meer de integratie van technologie-
en in ons dagdagelijkse leven gaan 
zien. Ik denk dat we op een bepaald 
moment allemaal cyborgs zullen wor-
den. Hoe en wanneer dit zal gebeu-
ren, daar heb ik wel het raden naar.»

Wie?  CÉCILE JANET
Leeftijd?  30 JAAR 
Opleiding?  MARKETING & COMMUNICATIE
Functie?  FUNCTIONAL ANALYST
Organisatie?  CGI / EUROPEAN PARLIAMENT

I ã MY JOB

1ZENUWACHTIG? 
KIES VOOR ADEMENDE STOFFEN

Zenuwachtig voor je sollicitatiegesprek of je 
eerste werkdag? Dan kan het zijn dat je sneller 
transpireert. Kies in dat geval voor ademende 
stoffen zoals katoen en linnen. Daarmee vermijd 
je donkere markeringen of een ‘plakkende’ outfit. 
En komt je zelfvertrouwen niet onder druk te staan. 
#sollicitatiegesprek

Stijlvol aan het werk

2PRINTS KUNNEN ZEKER
(MAAR HOU HET SUBTIEL)

Zijn prints helemaal jouw ding? Hou voortaan wel 
rekening met je nieuwe professionele omgeving. 
Een ruitje of een streepje kunnen zeker. Ben je 
fan van het ‘zwaardere’ werk – zoals felle kleuren, 
tekeningen of een tijgerprint? Laat die op je eerste 
werkdag achterwege. Tast eerst je omgeving af en ga 
voorlopig voor een neutrale print. #eerstewerkdag

3LESS IS MORE:
GA VOOR BASICS

Je jeans in je klaarkast laten hangen nu je werkt? 
Hoeft niet. Combineer ‘m gewoon met een leuk 
hemd of een toffe trui. Dat zijn basisstukken 
waarmee je altijd goed zit. Ga daarbij ook resoluut 
voor je lievelingskleur en geef zo je zelfvertrouwen 
een flinke boost. Want denk eraan: hoe je je voelt, 
dat straal je ook uit. #eerstewerkdag

4EEN SAAIE OUTFIT? NIET MET 
VERSCHILLENDE TEXTUREN

Wil je je (werk)outfit wat nonchalanter maken voor 
een toffe afterwork? Kies dan voor verschillende 
texturen. Je jeansbroek combineer je met een 
stijlvol katoenen hemd. Boven je kanten rok draag 
je een zijde blouse. Verschillende texturen en 
verrassende combinaties brengen variatie in je 
outfit. #afterwork

5GEEF JE FEESTOUTFIT EEN PERSONAL TOUCH
Heren, is een volledig kostuum echt niet jouw ding? Niet erg! Kies in plaats daarvan voor een slim fit 

broek met hemd en kostuumjasje. Tip: draag je niet graag een das, maar wil je je outfit toch feestelijk 
maken? Een leuk strikje maakt je look helemaal af. Dames, hakken of comfortabele mocassins kunnen beide. 
Alternatieven genoeg, dus draag vooral waar jij je goed in voelt. #bedrijfsfeest

aan het werk
Je jeans in je klaarkast laten hangen nu je werkt? 
Hoeft niet. Combineer ‘m gewoon met een leuk 
hemd of een toffe trui. Dat zijn basisstukken 
waarmee je altijd goed zit. Ga daarbij ook resoluut 
voor je lievelingskleur en geef zo je zelfvertrouwen 
een flinke boost. Want denk eraan: hoe je je voelt, 
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Als trainee bekleed je een volwaardige 

functie, maar volg je ook een oplei-

dingsprogramma. Hierdoor kan je als 

beginnende werknemer kennismaken 

met de verschillende leidinggevende 

rollen binnen een bedrijf. Het doel van 

het opleidingsprogramma is om je klaar 

te stomen en je de nodige kennis en 

vaardigheden bij te brengen. We zet-

ten even de belangrijkste pluspunten 

op een rijtje.

1. JE LEERT HET 
BEDRIJF VANBINNEN EN 
VANBUITEN KENNEN
Dankzij het traineeship leer je het bedrijf 

door en door kennen: van secretariaat 

tot sales en zelfs de klantenservice. Er 

is geen enkele dienst waar je niet mee in 

aanraking zal komen, zodat je een inzicht 

krijgt in wat een managementsfunctie 

kan inhouden.

2. JE BOUWT EEN NETWERK UIT
Op korte tijd zal je een groot en breed 

netwerk opbouwen. Tegelijk met jou 

starten nog andere trainees, waardoor je 

meteen een basisnetwerk hebt. Omdat 

je op verschillende afdelingen zal wer-

ken, leer je iedere paar maanden een 

heel nieuw team kennen. Uiteindelijk 

zal je snel een groot deel van de organi-

satie kennen.

3. JE KRIJGT INZICHT IN 
JE CAPACITEITEN
Je zal vaak aan meerdere projecten 

op verschillende afdelingen werken. 

Hierdoor is je werk afwisselend en kom 

je erachter wat jouw sterke punten en 

krachten zijn en wat je leuk vindt. Op 

basis hiervan kan je dan weer je volgende 

opdracht kiezen. 

4. JE LEERT AL DOENDE
Een management trainee programma 

lijkt misschien op een klassieke vorming, 

maar het belangrijkste verschil is hier 

dat je moet nadenken over echte werk-

gerelateerde problemen die vragen om 

snelle oplossingen. 

5. JE LEERT SAMENWERKEN
Je zal in een team terechtkomen dat je 

de kneepjes van het vak zal leren. Maar 

je zal ook moeten leren samenwerken 

met alle medewerkers van je afdeling 

op verschillende niveaus. Op sommige 

dagen zal je misschien aan de zijde 

staan van het hoger management, op 

andere dagen zal je dingen moeten uit-

leggen aan je eigen team. Een behoor-

lijke uitdaging.

6. SALARIS
Jouw trainee-salaris zal waarschijnlijk 

niet zoveel verschillen met iemand in 

een normale startersfunctie. Je zal van 

de eerder genoemde voordelen genie-

ten, voor hetzelfde salaris als iemand in 

een startersfunctie. Je haalt er dus veel 

meer uit.

7. JE VINDT JE DROOMJOB
Doordat je aan verschillende projecten 

hebt gewerkt, hebben jij en je leidingge-

vende een goed beeld van jouw capaci-

teiten. Hierdoor zal je leidinggevende je 

laten doorstromen naar de afdeling en 

functie waar jouw competenties hele-

maal tot hun recht zullen komen. W

Een management traineeship volgen?
Niets dan voordelen
Omdat niet iedereen een gebo-

ren leider is, voorziet een bedrijf 

vaak traineeships om beloftevolle 

starters de mogelijkheid te geven 

om zich snel binnen het bedrijf 

te ontwikkelen. Twijfel je of een 

traineeship iets voor jou is of denk 

je dat je er niets aan zal hebben? 

Deze voordelen zullen je zeker 

over de streep trekken. Foto Unsplash

Zij werken voor sociaal secretariaat Securex

AAFJE HENNISSEN (30)
Client Advisor Payroll – Small Account

Wat houdt je job in?
«Securex beheert de loonadministratie van onderne-

mingen en beantwoordt in de ruimere zin alle HR-

gerelateerde vragen. En tegelijk zijn we een externe 

preventiedienst, een arbeidsongevallenverzekeraar 

en kinderbijslagfonds. Ik houd me vooral bezig met 

de loonberekeningen van mijn klanten en help hen 

verder met alle vragen en problemen, dus aan het be-

gin en het einde van de maand is het gezellig druk.»

Waarom werk je graag bij Securex?
«Ik houd van de afwisseling. Als ik mijn werkdag op 

voorhand plan, komt er toch nog altijd iets anders uit 

de bus. Dankzij het contact met de klanten vliegt de 

tijd voorbij. Securex biedt bovendien mooie voorde-

len en opleidingen aan en besteedt aandacht aan de 

persoonlijke ontwikkeling van elke werknemer.»

GEERT BOURY (43)
National Technical Support

Wat houdt je job in?
«Ik werk ondertussen al bijna twintig jaar bij Securex. 

In het begin van mijn carrière was ik dossierbeheer-

der. Vanaf februari 2015 testte ik vooral software en 

nu houd ik me bezig met interne processen van onze 

nieuwe projecten.»

Waarom werk je graag bij Securex?
«Het geeft me veel voldoening mijn ervaring te kun-

nen delen met mijn relatief jong team. Ik vind het 

leuk om oplossingen te vinden voor de grootste uit-

dagingen, want die blijven komen. We werken hier 

immers met de nieuwste tools. Securex is een grote 

onderneming, en dat biedt veel kansen. We behan-

delen heel belangrijke materie, namelijk het loon 

van duizenden mensen. Iedereen kan hier ten slotte 

zichzelf zijn, je wordt geaccepteerd zoals je bent.»

ALIZÉE BION (31)
Client Advisor Payroll – Large Account

Wat houdt je job in?
«Voor bedrijven met meer dan 100 werknemers ben 

ik verantwoordelijk voor het berekenen van salaris-

sen, eindejaarspremies, enz. Ik geef ook juridisch 

advies en doe de follow-up tussen de verschillen-

de diensten (werkloosheid, mutualiteit...). Het is 

een heel gevarieerde functie met zowel consulting 

als payroll.» 

Waarom werk je graag bij Securex?
«We hebben alle troeven van een groot bedrijf op het 

vlak van salaris en voordelen. De omgeving en de sfeer 

op de werkvloer zijn aangenaam. We worden continu 

bijgeschoold en leren bijna elke dag nieuwe dingen. 

Ik beheer mijn werk heel autonoom. Als kers op de 

taart mogen we van thuis 

werken en krijgen we heel 

wat groeimogelijkheden.»
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Sofi e De Man (31) werkt als onderzoe-

ker bij het Instituut voor Landbouw-, 

Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) 

in Melle. «Ik ga van project naar pro-

ject, dus mijn job 

verandert regelma-

tig van inhoud. Ik 

heb bijvoorbeeld al 

onderzoek gedaan 

naar suikerver-

vanging, de inwendige structuur van 

kaas en chocomousse, maar nu werk 

ik op een groot Europees project over 

verwerking van groenten. Ik bestudeer 

hoe groentenverwerkende bedrijven 

de seizoensoverschotten die niet meer 

goed zijn voor verkoop toch in de 

voedselketen kunnen houden. Dankzij 

nieuwe technieken zouden deze 

groenten hun gezonde eigenschappen 

kunnen behouden. Zo gaan we samen 

voedselverspilling tegen, en creëren 

we meer waarde uit onze oogst», 

vertelt Sofi e. «Elk onderzoek is op 

zich interessant, 

maar ik vind het een 

pluspunt dat mijn 

resultaten door veel 

mensen gelezen wor-

den en ook effectief 

in de praktijk worden omgezet.»

ONAFHANKELIJK ONDERZOEK
Voor Sofi e was het ILVO een logi-

sche keuze. «Al tijdens mijn studies 

bio-ingenieur wist ik dat ik verder wou 

gaan in onderzoek. Ik kende het ILVO 

als een instituut dat zeer degelijke 

en interessante studies afl evert, dus 

ik heb meteen na mijn opleiding 

een open sollicitatie gestuurd. Met 

succes!», vertelt Sofi e trots. «Als je 

als wetenschappelijk onderzoeker in 

de privésector aan de slag gaat, zijn 

je onderzoeken ook relevant, maar 

hebben ze steeds een commercieel 

doel. Bij ons worden de resultaten 

ook gepubliceerd wanneer ze minder 

positief zijn.»

Sofi e voelt zich dus als een vis in het 

water bij het ILVO. «Je voelt je hier 

meteen thuis, want als nieuwkomer 

krijg je een peter of meter toegewe-

zen. Dat toont meteen hoe problemen 

hier worden aangepakt. Ik kan ook 

verschillende opleidingen volgen, 

specifi ek voor mijn job, maar ook over 

welzijn op het werk. Ik vind duurzaam-

heid een erg belangrijk thema op de 

werkvloer. Ook daar houdt het ILVO 

rekening mee», weet Sofi e.

WERKEN BIJ DE VLAAMSE OVERHEID  INGENIEURS

Ingenieurs zien de overheid steeds vaker als een aantrekkelijke 

werkgever. Daar hebben de interessante extralegale voordelen 

zeker iets mee te maken, maar de uitdagende projecten mét 

maatschappelijke meerwaarde geven toch de doorslag.

« Voor onderzoek met 

een grote impact, ben je 

hier aan het juiste adres »

« MIJN JOB IS VEELZIJDIG 
EN MEER DAN PUUR HET 
TECHNISCHE ASPECT »

Stoffel Moeskops, Burgerlijk Ingenieur – 

Bouwkunde (34):

«Als projectingenieur bij de Vlaamse 

Milieumaatschappij volg ik alle bouwprojecten 

rond onbevaarbare wateren van het begin tot het 

einde op. Ik ben bijvoorbeeld verantwoordelijk 

voor dijken en pompstations, om overstromingen 

te voorkomen, maar ook voor ecologische pro-

jecten. We willen de waterlopen weer natuurlijk 

inrichten zodat er meer contact is tussen het 

water en de vallei. Ten slotte leg ik ook de 

rivieren in steden weer open. In de zomer brengt 

dat verkoeling voor de bewoners. Voor ik bij de 

overheid begon, heb ik in de privésector voor een 

studiebureau gewerkt. Nu is mijn job veelzijdiger, 

omdat ik naast het technische aspect, ook het 

beleid rond waterbeheer kan opvolgen.»

« IK ZET DE KENNIS VAN MIJN 
DOCTORAAT IN VOOR EEN 
BETER MILIEU »

Sara De Bolle, Bio-ingenieur met doctoraat 

Bodembeheer (35):

«Ik coördineer de productie en afzetmogelijk-

heden van dierlijke mest in de landbouwsector. 

Binnen de Mestbank, een kernafdeling van de 

Vlaamse Landmaatschappij, maak ik de ver-

binding tussen theorie en praktijk. Ik bestudeer 

wetenschappelijke onderzoeken over mest, 

bijvoorbeeld hoeveel mest een bepaald dier 

produceert en hoe we die het effi ciëntst kunnen 

gebruiken. Dat is nodig om de waterkwaliteit in 

Vlaanderen te verbeteren. Mijn job sluit perfect 

aan bij mijn doctoraat over stikstof en fosfor in 

de bodem. Bedrijven in de privésector investeren 

veel minder in bodemonderzoek dus ik ben blij 

dat ik mijn kennis van mijn doctoraat bij de 

overheid wel ten volle kan benutten en zo kan 

bijdragen aan een beter milieu.»

« HET VIPA STIMULEERT EEN 
HOGERE AMBITIE OP VLAK VAN 
DUURZAAMHEID »

Thomas Feys, Burgerlijk IR – Architect (35):

«Het VIPA - Vlaams Instituut voor 

Persoonsgebonden Aangelegenheden - stimu-

leert duurzame, kwaliteitsvolle en toegankelijke 

zorginfrastructuur. Dat gaat van het kleinste 

kinderdagverblijf tot het grootste gespecialiseer-

de ziekenhuis. De subsidies zijn hierbij steeds 

een hefboom voor een hogere ambitie op het 

vlak van duurzaamheid. Mijn job brengt me naar 

projecten over heel Vlaanderen. De zorgsector is 

een zeer boeiende en dankbare sector waarin ik 

als ingenieur-architect mijn expertise ten dienste 

kan stellen van bouwheren die zeer goed zijn in 

de zorg, maar doorgaans wat minder affi niteit 

hebben met de bouwtechnische aspecten. Ik heb 

ook een moderne werkgever met veel extralegale 

voordelen een heel wat mogelijkheden om werk 

en privé te combineren.» 

Ook aan de slag als ingenieur bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be
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I ª MY JOB

«De ideale eerste job!»

Wat doe je bij Lidl? 
«Na mijn studies Business 

Engineering ben ik in mei gestart 

met het traineeship. Gedurende 

twee jaar doorloop ik alle win-

kelfuncties bij Lidl. Ik begon als 

kassier en rekkenvuller. Daarna leer-

de ik hoe de winkels te openen en te 

sluiten, de kluis te beheren en be-

stellingen te plaatsen. Na die twee 

jaar zal ik voor vier winkels tegelijk 

verantwoordelijk zijn.»

Hoe verliep de 
selectieprocedure?
«Eerst via enkele online stappen 

op durfjehetaan.be, daarna nog een 

Skype-interview. Als je slaagt in 

al die tests, neem je tot slot deel 

aan een bootcamp, een tweedaags 

rekruteringsweekend.»

Wat vind je leuk aan het 
traineeship? 
«Ik begon vanaf nul en op een paar 

maanden tijd kan ik al een winkel 

beheren. Ik hou van een opleiding 

waarin je langs alle niveaus van het 

bedrijf passeert. Zo leer je de rea-

liteit op het terrein kennen en kan 

je als store manager meer impact 

hebben. Ik vind het ook leuk dat we 

snel verantwoordelijkheden krijgen. 

Het is echt de ideale eerste job!»

Wie?    LOÏC 
DE LIEDEKERKE

Leeftijd?   23 JAAR

Functie?   MANAGEMENT 
TRAINEE RETAIL 
OPERATIONS

Bedrijf?  LIDL

1  GEBRUIK DE VDAB-SITE
Na je studies of school, moet je je bij de VDAB registreren 

om je beroepsinschakelingstijd te starten. Dat las je in een 

vorige METRO. Log in en zet zeker je volledige cv online. Vink 

aan welke jobs je zoekt. Zo ontvang je gepaste vacatures in je 

mailbox én vinden werkgevers je vlotter. Bekijk ook de handige 

apps om vacatures te vinden. Het digitaal startpakket loodst je 

door alles wat je als schoolverlater moet weten op www.vdab.

be/jongeren.

2  GA ACTIEF OP ZOEK – OVERAL 
Gebruik alle kanalen om werk te vinden. Doorzoek de jobsites 

en laad ook daar je cv op. Vergeet je eigen netwerk niet: vertel 

iedereen dat je een baan zoekt – ook op je sociale media. 

Jobbeurs? Doen!

3  LAAT JE COACHEN BIJ HET SOLLICITEREN 

Benauwd voor je eerste jobinterview? Weten of je cv overtuigt? 

Maak een afspraak voor een VDAB-sollicitatiecoaching – on-

line of in de Werkwinkel. Je krijgt feedback op je brief en cv. 

Je kunt zelfs het gesprek oefenen. Goed voor je zelfvertrouwen 

en slaagkansen.

4  DOE ERVARING OP
Neem zoveel mogelijk baantjes aan. Zo ontdek je welke job je 

echt ligt, en doe je tonnen werkervaring op. Bovendien: een 

tijdelijke job leidt vaak naar een vast contract. Of ga werkple-

kleren: je volgt een opleiding terwijl je in een bedrijf werkt. 

Vraag VDAB om info en begeleiding.

5  VOLG EEN OPLEIDING OF ONLINECURSUS
Volg een gratis VDAB-cursus online om je skills aan te scher-

pen. Keuze te over: van solliciteren in het Frans tot asserti-

viteitstraining. Je omscholen om in een knelpuntberoep aan 

de slag te gaan? Goed idee! Kijk of je voor de beroepsgerichte 

VDAB-opleidingen in aanmerking komt. Je beroepsinschake-

lingstijd of uitkering lopen door terwijl je leert.

Vijf tips om sneller
je eerste job te vinden

Zitten je studies of school erop? Dan sta jij nu vast te 
popelen om te gaan werken. Het zoeken naar die eer-
ste baan kan wat onwennig zijn. Geen probleem: VDAB 
helpt je om je kansen te verhogen. Met deze vijf tips 
ben jij in no time aan de slag.

Foto Unsplash

Maak mee

de toekomst

bij KBC!
Maak 

het mee en 

solliciteer nu: 

kbc.be/jobs



Be part of something 
exciting

jobsatcgi.be



VOOR DE JOBFAIR

Algemeen

• Zorg dat je CV en je sociale 

media pro!elen up-to-date 

zijn, voor LinkedIn is dat 

extra belangrijk

• Denk na over hoe je jezelf 

wil voorstellen en oefen het 

al eens in, dit kan verschil-

lend zijn voor elk bedrijf dat 

je bezoekt

• Besteed de nodige aandacht 

aan je kleding; casual chique

Informeer jezelf

• Bekijk grondig de bedrij-

venlijst op jobfair.vtk.be 

en bepaal welke aanwezige 

bedrijven je zeker eens wil 

bezoeken

• Zorg dat je wat meer weet 

over de bedrijven die je gaat 

bezoeken, bekijk hun web-

site en maak zeker gebruik 

van de pro!elen van het be-

drijf op LinkedIn, Twitter… 

• Bekijk ook eens of het bedrijf 

recent het nieuws gehaald 

heeft, dat levert je gegaran-

deerd een interessant ge-

spreksonderwerp op

TIJDENS DE JOBFAIR

Ga doelgericht te werk

• Probeer niet overal langs te 

gaan of zo veel mogelijk je 

QR-code te laten scannen, 

maar zorg dat je een goede 

indruk nalaat bij een beperkt 

aantal bedrijven, dat levert 

veel meer op

• Laat je contactgegevens 

achter bij de bedrijven waar-

in je oprecht geïnteresseerd 

bent en zorg dat je ook van 

hen een business card krijgt

• Weet wanneer je een gesprek 

best afrondt, de bedrijven 

willen ook nog met andere 

kandidaten praten

Laat een goede indruk na

• Wees enthousiast en stel 

relevante vragen

• Probeer steeds geïnteres-

seerd over te komen en laat 

zeker je gsm achterwege

• Laat het bedrijf weten wat jij 

voor hen kan betekenen

• Neem geregeld een pauze 

zodat je niet al te vermoeid 

geraakt, dat komt niet goed 

over en maakt je ook minder 

scherp

NA DE JOBFAIR

Volg je nieuwe contacten op

• Wacht niet te lang om 

contact op te nemen met de 

bedrijven die je sprak op de 

jobbeurs, de volgende dag is 

zeker een goed moment

• Kom even terug op het 

gesprek dat je had op de 

jobfair, het is altijd goed 

als ze een indruk kunnen 

koppelen aan je naam

• Volg ook nadien regelmatig 

je mails op. Het komt erg 

ongeïnteresseerd over als je 

een bedrijf lang laat wachten 

op antwoord

• Connecteer ook op LinkedIn 

met het bedrijf

VOORWOORD

Beste student,

Het is eindelijk zover! Na 

maanden van voorbereidingen 

is de grote dag van de VTK 

Jobfair aangebroken. Sinds de 

zomer is het team van VTK 

Bedrijvenrelaties in de weer 

geweest om jou als afstuderende 

ingenieur te begeleiden in je 

zoektocht naar een eerste job. 

Via een reeks van BR Launches en 

Sector Nights hebben we getracht 

het contact tussen de studenten 

en de bedrijfswereld zo vlot 

mogelijk te laten verlopen. De 

Jobfair vandaag is de laatste fase 

in dit proces, maar natuurlijk 

ook het begin van een nieuw 

hoofdstuk in jullie leven. We zijn 

er rotsvast van overtuigd dat jij 

als afstuderend ingenieur klaar 

bent om een nieuwe uitdaging 

aan te gaan en op zoek te gaan 

naar jouw droomjob. Met meer 

dan 150 aanwezige bedrijven is 

en blijft de VTK Jobfair de ideale 

plaats om aan je toekomst te 

bouwen. We hopen dan ook dat 

het vandaag een vruchtbare en 

leerrijke dag zal worden en we 

wensen je veel succes vandaag en 

in de rest van je carrière!

Daphne Certyn

VTK Bedrijvenrelaties

VTK Jobfair 2019

Tips and Tricks

■

■



2de Master, bijna afgestudeerd, wat nu?

1ste Master en 3de Bachelor
STAGES

Eerst en vooral hebben we het BR 

platform op de VTK site. Hier zijn 

naast jobaanbiedingen ook stage-

mogelijkheden terug te vinden. 

Je vindt hier vele mogelijkheden 

terug van bedrijven die niet op 

de Jobfair aanwezig zijn. Een nog 

groter aanbod dus! Per sector kan 

er heel makkelijk ge"lterd wor-

den op vacatures die voor jou in-

teressant kunnen zijn.

BR-LAUNCHES

De BR Launch is de kick-o# activi-

teit van het bedrijvenrelatiesjaar.

Bedrijfspresentaties worden ge-

combineerd met een to#e acti-

viteit, waarin zowel de bedrijfs-

werknemers als de afstuderenden 

deelnemen. Op deze manier leer 

je kennismaken met potentiële 

toekomstige werknemers in een 

relaxte en informele omgeving. 

Aangezien deze activiteiten altijd 

zo’n groot succes blijken te zijn 

worden er sinds kort 2 georgani-

seerd in het eerste semester. 

SECTOR NIGHTS

Doorheen het jaar organiseert 

VTK Bedrijvenrelaties verschil-

lende Sector Nights. Tijdens deze 

avonden presenteren verschil-

lende bedrijven uit eenzelfde 

sector zich. De presentaties wor-

den gecombineerd met een net-

werkreceptie en small bites. Hou 

hiervoor zeker de VTK Corporate 

pagina in het oog of je mailbox. 

Waar kan ik informatie vinden over bedrijven, vacatures 

etc.. ? Thesis prijzen, presentatie skills ?

In deze moeilijke tijden probeert VTK Bedrijvenrelaties 

jullie zo goed en zo kwaad mogelijk bij te staan. 

Na al vijf of meer jaren te hebben genoten van het goede 

studentenleven, is het nu tijd voor serieuze zaken. 

Jullie eerste prioriteit zal waarschijnlijk nog steeds die 

thesis zijn. De bedrijven zijn ondertussen echter al lang 

op zoek naar nieuwe werknemers. Hierin probeert VTK 

Bedrijvenrelaties jullie zo veel mogelijk te helpen. Hier 

vind je alvast een kort overzicht hoe dit allemaal in zijn 

werk gaat. 

BR-PLATFORM

Op de site van VTK heb je een 

tab Bedrijvenrelaties. Hieronder 

vind je al heel veel antwoorden 

op al je vragen. Eerst en vooral is 

er het BR platform. Hier vind je 

events die bedrijven organiseren 

voor studenten. Onder het sub-

label Jobs, vind je een heleboel 

vacatures voor het pro"el burger-

lijk ingenieur. Dit zijn vaak ook 

bedrijven die niet op de Jobfair 

staan. Vaak staan hier ook PHD’s 

tussen, voor in het buitenland. 

Per sector kan er heel makkelijk 

ge"lterd worden op vacatures die 

voor jou interessant kunnen zijn. 

Ook stages vind je hier terug, 

maar dit is waarschijnlijk minder 

interessant voor jullie. 

EINDWERKPRIJZEN EN 

WEDSTRIJDEN

Naast het zoeken van een job 

zijn laatstejaars ook bezig met 

het schrijven van een thesis. Veel 

externe organisaties organiseren 

hierrond wedstijden. Hieronder 

vind je enkele voorbeelden:

• TML Thesisprijs

• Popthesisprijs

• Febeliec Energy Award

• Eurocontrol hackathon

• Women’s STEM Award

CAREER EVENING III: 

NETWORKING ! 

Vandaag ontmoet je ongetwijfeld 

weer heel wat interessante 

mensen die vaak zelfs iets kunnen 

betekenen voor het uitbouwen 

van je verdere carrière. Zo bouw 

je op de VTK Jobfair – misschien 

zonder er echt bij stil te staan – je 

netwerk verder uit. 

Dat netwerk is van onschatbare 

waarde voor je professionele en 

persoonlijke leven, maar hoe 

zit het in elkaar en wat kan je 

ermee? Hoe knoop je een goed 

gesprek aan met iemand en 

hoe bouw je dat gesprek op? Op 

welke andere manieren kan je je 

netwerk uitbreiden? En stond je 

er al bij stil dat je netwerk ook 

regelmatig onderhoud vereist?

TAG gidst je op Career Evening 

III door het hele proces van het 

netwerken: je leert er alles over 

het uitbouwen en onderhouden 

van je netwerk en brengt het 

direct ook in de praktijk!

Maak ook zeker gebruik van 

de netwerkreceptie, dat is een 

ideaal moment om informeel 

in interactie te gaan met de 

aanwezige bedrijven!

Tot op Career Evening III ! 

INTERVIEWDAGEN

In de week van 18-22 maart en 

23-26 april voorzien wij voor 

de studenten een kans om een 

eerste interview te doen op de 

campus op een heel e(ciënte 

manier. Vele bedrijven zien deze 

interviewdagen als een tweede 

ronde waarbij je een bedrijf beter 

kunt leren kennen. Hier krijg je 

de kans om het informele contact 

op de Jobfair te versterken of 

nieuwe contacten te maken. 

Als student is dit de ideale kans 

om met de bedrijven waarin jij 

geïnteresseerd bent op interview 

te gaan. Inschrijven kan via de 

site, de meerderheid van de 

aanwezige bedrijven op Jobfair 

nemen deel aan deze Interview 

Days.

■

Career evening III

6/03

■



1. KIJK OP JE HORLOGE
Voorzie altijd een marge van een kwartier 

om niet te laat te komen. Laatkomers geven 

de indruk ongeorganiseerd te zijn en dat valt 

meestal niet in goede aarde bij je baas... en 

je collega’s. Een kwartiertje vooruit denken, 

voorkomt zelfs onverwachte vertragingen. 

Moet je om 9u op het werk zijn? Fout! Je 

moet er om 8u45 zijn.

2. GROET JE COLLEGA’S
Het eerste wat je doet wanneer je ‘s morgens 

(op tijd) aankomt op je nieuwe werkplek: je 

collega’s en bazen vriendelijk begroeten. 

Een glimlach en een «goeiemorgen» zijn 

nooit overbodig. Vergeet niet dat die men-

sen in zekere zin je nieuwe familie worden, 

die je bijna elke dag ziet. Beleefd en vrien-

delijk zijn, is de basis van elke werkrelatie. 

3. BLIJF KALM
Een nieuwe job betekent uit je comfortzo-

ne komen. Zeker als het je eerste job is. Je 

zal op de proef gesteld worden en wil het 

natuurlijk goed doen. Maar let op! Jezelf te 

veel druk op de schouders leggen, kan je 

goede voornemens schaden. Denk gewoon: 

Iedereen, hoe briljant ook, is ooit beginne-

ling geweest. Een ‘groentje’ heeft het recht 

niet alles te weten, rond te tasten en fouten 

te maken. Het belangrijkste is je goede wil 

te tonen en je in te zetten. Ze hebben jou, 

en niet een ander gekozen voor de job. Da’s 

geen toeval.

4. LEER VAN DE ANDEREN
Kunnen luisteren, creëert een serene band 

met je collega’s en leert je hoe je nieuwe 

job in z’n werk gaat. Ook al denk je alles te 

weten, er gaapt vaak een grote kloof tussen 

theorie en praktijk. Vergeet niet dat anciens 

onbetaalbare ervaring hebben, die je tijd 

kan helpen winnen. Luister dus aandachtig 

naar hun raad. Doen ze dat niet uit zich-

zelf? So what! Trek dan je stoute schoenen 

aan en ga links en rechts vragen stellen. 

Schroom werkt vaak in twee richtingen. Van 

zodra het ijs gebroken is, doen veel collega’s 

niets liever dan nieuwelingen goede raad 

te geven.

5. SMEED BANDEN
Een van de sleutels tot een professione-

le ontplooiing is de sfeer op de werkvloer. 

Kruip dus niet in je schelp. Neem de tijd 

voor een kofietje of een babbel met een 

collega of baas. Laat wat informatie doorsij-

pelen over jezelf, je karakter of je interesses. 

En stel vragen om hen aan de praat te krij-

gen. Door banden te smeden, voel je je part 

of the team en dus minder gestresseerd. 

W
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5 tips voor een sterke start van je eerste job
Heb je je eerste job op zak? Proficiat! 

Het moment is aangebroken om je 

ambities waar te maken. Maar geen 

paniek: met een beetje stiptheid en 

beleefdheid, een open geest en wat 

concentratie los je alle verwachtingen 

in. Ook die van de persoon die je net 

heeft aangeworven. 

«We zijn de hele tijd met het 

tekort aan ingenieurs bezig», 

vertelt Vercammen. «We orga-

niseren jobbeurzen en speciale 

evenementen om ingenieurs-

studenten en bedrijven dichter 

bij elkaar te brengen, maar het 

is een probleem dat we niet 

direct opgelost krijgen. Er moe-

ten structurele aanpassingen 

komen.»

ONBEKEND IS 
ONBEMIND
Als ingenieursvereniging weet 

ie-net dat het aantal open-

staande vacatures voor inge-

nieur groter is dan het aantal 

mensen dat afstudeert in deze 

richtingen. Ze pleiten in eerste 

instantie dan ook voor meer 

sensibilisering. «Meer jongeren 

moeten hun weg vinden naar 

dit soort opleidingen. Er zijn 

wel al initiatieven voor weten-

schapsrichtingen, maar niet 

voor ingenieursstudies speci-

iek», laat Vercammen weten.

Ze vindt dat de kennismaking 

met het vak al in de lagere 

school moet beginnen. Een van 

de problemen die ze aankaart, 

is dat jongeren niet weten wat 

het beroep inhoudt of dat het 

te abstract lijkt. «Het beeld 

van de ingenieur is nog te vaak 

een man op een bouwwerf met 

een gele helm. Dit stereotype 

willen we de wereld uit, want 

het is een heel diverse sector.» 

Rapporten tonen ook aan dat 

sensibilisering doorheen heel 

de schoolloopbaan van jonge-

ren aanwezig moet zijn.

Volgens Vercammen kan ook 

televisie hiertoe bijdragen: «In 

Amerika heb je veel meer pro-

gramma’s waar je ingenieurs 

aan het werk ziet. Je ziet ze 

schepen bouwen, gigantische 

gebouwen rechttrekken of zelfs 

een bedrijf leiden. Het kan kin-

deren warm maken voor het 

beroep en het helpt hen om 

er een duidelijker beeld van 

te krijgen.» 

OVERAL TEKORT
Een structurele aanpak is dus 

nodig volgens ie-net. Ze vinden 

het goed dat scholen workshops 

en infodagen organiseren, maar 

ze hekelen het feit dat dit vaak 

maar eenmalige evenementen 

zijn. Ze vinden dat de jeugd 

vaker zelf moet kunnen uitpro-

beren. Concreet pleit de orga-

nisatie ook voor meer mensen 

uit het werkveld die leerkracht 

worden en zo hun passie voor 

het vak kunnen doorgeven. 

België is trouwens niet het 

enige land dat met dit probleem 

kampt. In heel Europa hebben 

landen met een tekort aan 

ingenieurs af te rekenen. «We 

zagen een tijd terug wel een 

toename aan Zuid-Europese 

ingenieurs die bij ons op de 

arbeidsmarkt terecht kwamen, 

maar dat is slechts tijdelijk», 

voorspelt Vercammen. Ze zegt 

dat het gaat om werknemers die 

terug huiswaarts zullen keren 

wanneer het in eigen land weer 

economisch beter gaat. 

Blijvend tekort aan ingenieurs
Het is geen geheim dat Vlaamse bedrijven altijd op zoek 

zijn naar ingenieurs. Ondanks inspanningen van zowel 

het werkveld als de overheid blijft het tekort nijpend. 

«Exacte cijfers hebben we niet altijd, maar signalen uit 

de bedrijfswereld des te meer: er is en blijft een tekort 

aan ingenieurs», zegt algemeen directeur van ingeni-

eursvereniging ie-net Nancy Vercammen.

W

BUSINESS PROCESS OWNER
Je werkt aan procesverbeteringen i.s.m. een externe IT-partner. Je ondersteunt werksessies 

m.b.t. het analyseren en verklaren van processen en bijhorende procesdata.

BUSINESS PROCESS ANALIST
Je werkt nauw samen met de Business Process Owners en het senior management om 

onze core business processen, work!ows en KPI’s te analyseren en te verbeteren. 

IT-MEDEWERKER 
Je staat in voor de ondersteuning van onze IT-omgeving die bestaat uit o.a. Windows 10, 

Windows Server, Terminal Server, SharePoint en Exchange (Of"ce 365). 

Interesse? Solliciteer online of mail je 

kandidatuur naar vacature@poetsbureau.be

Alles over deze vacatures en onze troeven vind je op  

www.poetsbureau.be 

Het Poetsbureau is het grootste dienstenchequebedrijf en één van de snelst groeiende  

onder nemingen van Vlaanderen. Met 71 kantoren en 7.500 werknemers maken we  elke dag 

opnieuw 60.000 klanten blij. Recent werden twee activiteiten opgestart: Het Poetsbureau for 

business dat professionele schoonmaakdiensten aanbiedt aan bedrijven en het uitzendkantoor 

Work Wizards. Om onze exponentiële groei te ondersteunen en te optimaliseren, zoeken we 

voor de hoofdzetel in Paal-Beringen: 

WERK MEE AAN DE GROEI

VAN 
HET POETSBUREAU!
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Afgestudeerd? 
Waarom niet een job bij 
de FOD Financiën?

Je kan op twee manieren bij de FOD Financiën worden tewerkgesteld:

1
Als Rosetta: dit is een startbaanovereenkomst van bepaalde duur voor 

jongeren onder de 26 jaar. Dit contract kan eventueel worden verlengd en 

biedt de pas afgestudeerden een leuke eerste werkervaring. De aanwer-

vingen gebeuren enkel en alleen op basis van het cv en na een interview. 

Hier komen dus geen testen aan te pas.

2
Als statutaire ambtenaar: wens je er carrière te maken op lange ter-

mijn, dan moet je slagen voor de Selor-testen (zie www.selor.be). Na 

een generieke screening (abstract en logisch redeneervermogen, post-

bakoefening en situationele beoordelingstest) een speciieke screening 

(verbaal en numeriek redeneervermogen) en een interview kan je aan de slag voor 

een carrière bij de FOD met uitgebreide doorgroeimogelijkheden.

Net je diploma behaald en op zoek naar werk? Al eens 

gedacht aan werken bij de FOD Financiën? Deze over-

heidsdienst is de grootste van België met ongeveer 22.000 

medewerkers. Juristen, economisten, informatici, douaniers, 

e-auditeurs en anderen vinden er een job naar wens. Alleen al 

in 2017 werden 887 personen aangeworven en deze tendens 

zet zich de komende jaren verder.

p �Eerste werkervaring voor deze jongeren die de FOD Financiën vervoegden in juni 2018

Een jobbeurs is volgens rekruterings-

bureau Robert Half vooral een net-

werkgelegenheid: maak daar dan ook 

gebruik van. Verzamel zoveel mogelijk 

visitekaartjes en stap op mensen af. 

Als het bedrijf dan later een vacature 

openstelt, heb je meteen een streepje 

voor op de concurrentie. Jij kan in je 

introductie immers verwijzen naar jul-

lie praatje op de jobbeurs. Zelfs als de 

rekruteerder in kwestie zich amper iets 

van het gesprek herinnert, haal je jullie 

persoonlijke band aan en dat speelt in 

je voordeel.

Het is een goed idee om niet alleen 

op de grote bedrijven af te stappen. 

Ook de minder gekende zijn de moeite 

waard en kunnen jouw carrière in een 

stroomversnelling brengen. Met welke 

organisatie je ook contact zoekt, ont-

houd dat bedrijven op een jobbeurs 

honderden kandidaten zien. Zorg er 

dus voor dat je er op een positieve 

manier uitspringt.

NA DE BEURS
Als je thuiskomt van een jobbeurs, zit 

je werk er nog niet op. Wil je effec-

tief op een vacature ingaan, solliciteer 

dan online. Het feit dat je je cv hebt 

afgegeven op de beurs, betekent niet 

dat je je kandidaat hebt gesteld. Zelfs 

al heb je geen speciieke job op het 

oog, dan nog doe je er goed aan om 

bedankmails te sturen naar je kers-

verse contacten. W

Zo haal je het maximum uit je bezoek aan een jobbeurs

Jobbeurzen zijn de perfecte evene-

menten om je netwerk te vergroten, 

een goede eerste indruk te maken 

en bedrijven beter te leren kennen. 

Geen idee wat je moet verwachten 

als je een beurs bezoekt? Dankzij 

deze tips haal je er alles uit.

Foto Unsplash

De voordelen van een job bij de FOD Financiën 

ontdek je op www.jobfin.be

Ben je jonger dan 26?
Op zoek naar werk?

Welqome helpt je!

W E LQ O M E  I S  E E N  P R O J EC T VA N  V F U

#welqome

 ALLE INFO: WELQOME.BE

Schrijf je in voor onze 

gratis evenementen!



Ga voor een bijkomende opleiding 
IDEAAL ALS JE:
De smaak van het studeren helemaal te pakken hebt!

Je kennis wil verbreden of je je net wil verdiepen in een specialisatie.

ONZE TIPS:
Specialiseer je verder aan de hogeschool met een bachelor-na-bachelor-

opleiding of postgraduaat. Of breid je kennis uit met een bijkomend 

bachelordiploma via een verkort traject. Op www.ap.be/opleidingen vind 

je voor jouw opleiding alle mogelijkheden. 

Goesting in een vervolg aan de unief? Via een schakelprogramma kan je in 

de meeste gevallen doorstromen naar een masteropleiding. 

Verlies je leerkrediet niet uit het oog. Maak een afspraak bij je traject-

begeleider om je vervolgmogelijkheden te bespreken.  

AFGESTUDEERD VAN 
DE HOGESCHOOL 
… en wat nu? 
Ben je net afgestudeerd of heb je binnenkort 

je bachelordiploma op zak? Dan ga je vast 

en zeker een spannend nieuw hoofdstuk 

tegemoet! Misschien zijn je toekomstplannen 

nog niet helemaal duidelijk. Geen paniek, we 

sommen alvast enkele mogelijkheden voor na 

je bacheloropleiding op. 

MEER INFO?

WWW.AP.BE/OPLEIDINGEN  

1.



Aan de slag!  
IDEAAL ALS JE:
Na je bachelor helemaal de smaak van de praktijk te pakken hebt gekregen. Doei, 

campus! Doei, schoolboeken! Doei, groepswerken! Hallo, volwassen werkleven! 

ONZE TIPS:
Kan je nog niet helemaal afscheid nemen van de schoolbanken? (Wij 

begrijpen dat hoor.) Combineer dan je job met een navorming en verdiep 

je verder in je vakgebied. Bij AP kies je uit verschillende bachelor-na-

bachelors, postgraduaten, bijscholingen of andere vormingen. 

Vergeet je niet zo snel mogelijk in te schrijven bij de VDAB als werkzoekende. 

Zo begint je beroepsinschakelingstijd onmiddellijk te lopen. 

Word leraar in jouw vakgebied 
IDEAAL ALS JE:
(Bijna) je bachelordiploma op zak hebt, en graag wil lesgeven, of nog geen 

concreet jobplan hebt. Want een extra leerkrachtendiploma achter de 

hand, is altijd mooi meegenomen! 

Binnen je vakgebied jongeren of volwassenen wil inspireren en onderwijzen. 

Praktische skills en kennis wil opbouwen die je ook in je loopbaan buiten 

het onderwijs zullen versterken. 

ONZE TIPS:
Wist je dat je al in één jaar tijd een Verkorte Educatieve Bachelor Secundair 

Onderwijs volgt? Jij brengt je opgedane kennis mee en wij leiden je in één 

jaar op om voor de klas te staan.

Je kan met je leerkrachtendiploma niet enkel terecht in alle onderwijsnetten 

van het secundair onderwijs, maar ook in het volwassenonderwijs, in beroeps-

opleidingen zoals die van Syntra of VDAB of als lesgever in bedrijven. 

3.

2.

MEER INFO?

WWW.AP.BE/LEERKRACHT-WORDEN   

MEER INFO?

WWW.AP.BE/VERVOLGOPLEIDINGEN  
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TEST 

uHOE ZIT HET MET JOUW KENNIS VAN TECHNIEK?
HEB JE TECHNISCH-ANALYTISCH INZICHT? DOE 
SNEL EVEN DEZE TEST EN KOM HET TE WETEN.

Bron: ROC.nl

- =

A B C

A

B
C

D: Geen verschil

A

B

C

+ =

A B C

A B

C

A
B

C: De band slipt

– =

A B C

A

B C

A
B

C: Geen verschil

Minder dan 5:
Techniek is ook niet alles, ongetwijfeld heb je andere talenten.

Tussen 5 en 8:
Met wat extra bijscholing is een technische toekomst voor jou weggelegd. 

Meer dan 8:
Een echt technisch wonder, waar wacht je nog op?

OPLOSSINGEN
12345678910

CABACABBAB

u Doe de test ook online op metrotime.be/start

1 WELKE UITSLAG HOORT BIJ DEZE SOM, 
VOORWERP MIN VOORWERP IS? 2  ALS DE DRIJFBAND IN DE AANGEGEVEN RICHTING 

DRAAIT, IN WELKE RICHTING DRAAIT DAN DE BAND 
RECHTS BOVEN?

3  OP WELK PUNT MOET MEN DE STAAF 
NAAR BENEDEN TREKKEN OM HET 
GEWICHT HET GEMAKKELIJKST OP TE 
TILLEN?

4 WELKE KIST IS HET ZWAARST? 

5  BOUT STAAT TOT MOER 
ALS HAAK TOT… 
 
A. OOGBOUT 
B. SCHROEF 
C. OOG

6 WELKE UITSLAG HOORT BIJ DEZE SOM, 
VOORWERP PLUS VOORWERP IS?

7 WELKE DAM IS 
DE STERKSTE? 8 WELKE UITSLAG HOORT BIJ DEZE SOM, 

VOORWERP MIN VOORWERP IS?

9 WELKE UITSLAG HOORT 
BIJ HET VOORWERP?

10 WELK TOUW HELPT HET GEWICHT 
OP TE HOUDEN?
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5 voordelen om te gaan voor een start-up job!
Ben jij een ondernemer op zoek naar een uitdagende job bij een 
start-up? We geven je 5 redenen die je overtuigen om te kiezen 
voor een start-up.

1. Maak het verschil
In een start-up is er meestal een 
minder strikte structuur. Wie wat doet, 
ligt niet altijd vast. In een klein team 
hebben jouw acties een rechtstreekse 
invloed. Je kan makkelijker initiatief 
nemen, beslissingen worden sneller 
genomen en bijgevolg zie je dus veel 
sneller resultaten!

2. Weg met routine
Een start-up, dat betekent telkens 
nieuwe rollen aannemen en nieuwe 
vaardigheden aanleren. Vaak heb je 
een uitgebreid en divers takenpakket. 
Je krijgt een unieke kans om heel 
veel bij te leren. Kies voor afwisseling 
boven routine!

3. Leer van vernieuwers
Oprichters van een start-up zijn altijd 

op zoek naar creatieve oplossingen. 
Als medewerker kan je op korte tijd 
veel waardevolle ervaring opdoen. Kies 
voor unieke ervaringen!

4. Wees jezelf
De werkomgeving voelt vaak informeler 
aan dan in een groot bedrijf. Een 
open en aangename werksfeer werkt 
motiverend en komt de productiviteit 
ten goede. Je maakt deel uit van een 
hecht en enthousiast team waar elke 
medewerker gedreven is en zich voor 
110% inzet. Uitdagingen aangaan met 
zo’n collega’s, wordt plots een stuk 
leuker!

5. Kies voor effi ciëntie
In een start-up werk je vaak in een 
klein team én met een beperkt 
budget. Je wordt dus gedwongen om 
effi ciënt te werk te gaan.

Het bedrijf pakt al enkele jaren uit 
met een Young Grad Program. De 
combinatie van een eerste job 

met een twee jaar durend trainingspro-
gramma op maat van schoolverlaters in 
verschillende domeinen: IT, enginee-
ring, finance, marcom... “Een geva-
rieerde, echte job in een innovatief 
bedrijf, een traject vol opleidingen en 
uitdagingen.” Telenet laat pas afgestu-
deerden niet aan de zijlijn staan, maar 
gooit ze ook niet voor de leeuwen. “Ik 

Telenet zet vol in op pas afgestudeerd talent
Aan je laatste maanden als 
student bezig? Dan heb je 
op je Instagram, Facebook 
en Twitter ongetwijfeld al 
jobaanbiedingen gekregen. Ja, 
the war for pas afgestudeerd 
talent start al voor de diploma-
uitreiking. Met een leuk 
concept en een interessant 
begeleidingsprogramma de 
aandacht van jong geweld 
trekken, is meer dan ooit 
cruciaal. Telenet heeft 
dat begrepen.  Luna, Jonas, Akshat en Bismi: Young Grads bij Telenet

heb op een jaar tijd meer geleerd dan 
tijdens vier jaar studeren.”

YG-DAY: EEN CARRIÈREDAG DIE 
HET VERSCHIL KAN MAKEN? 
Om pas afgestudeerden aan het sollici-
teren te krijgen, haalt Telenet alles uit 
de kast. Op 22 maart organiseert het 
YG-DAY, een event voor schoolverla-
ters bij Telenet in Mechelen. YG-DAY is 
een carrièredag met workshops, keyno-
tes van professionals én met een after-
party. Kandidaten kunnen er zelfs on 

the spot solliciteren. Let wel, tickets 
zijn gelimiteerd. Wil je er eentje, dan 
moet je tonen wat je in je mars hebt.

MOTIVATIEBRIEF? 
SOLLICITATIEVIDEO!
Is een motivatiebrief en cv sturen 
passé? Nee, maar een ticket versieren 
voor YG-DAY - en solliciteren voor een 
job -  kan bij Telenet ook met video. 
Een manier van solliciteren die hele-
maal op maat geschreven is van een 
bedrijf dat naast Telecom, ook puur 

entertainment aanbiedt.

Op younggradday.be vind je alle info 
en kan je een ticket proberen te 
bemachtigen. 

Conclusie: op 22 maart is jouw gra-
duation party nog niet achter de rug. 
Maar wil je goed van start gaan, dan 
wacht je best niet tot je jouw roes 
hebt uitgeslapen.
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