
Wil en mag je een studentenjob doen? Zo ga je op zoek:

Zeg tegen iedereen dat je zoekt

Zeg tegen iedereen dat je een job zoekt. Misschien kan iemand helpen.

Zoek online en in de krant

Ga langs

Belangrijk: schoolvakanties zijn soms anders in België

Scholen in het Nederlands en scholen in het Frans hebben niet tegelijk vakantie.

Voorbeeld: wil je een studentenjob doen in het Frans? En ga je naar school in het

Nederlands? Vraag dan zeker op welke datums je mag werken. Want misschien

moet jij naar school als het daar vakantie is. En dan kan je niet werken.

Leuke job gevonden! En nu?

Wil je een job? Dan moet je solliciteren voor die studentenjob.

Meer tips?

Deze jongeren delen hun tips om een studentenjob te vinden:

Chat met Jong ACV

Ma-do: 13u-17u, Vr: 9u-12u

Door Student@work 15-24 jaar

HOE VIND IK EEN STUDENTENJOB?

Waar woon je?•

Vlaanderen: Kijk op de website van VDAB.•

Maak een account en log in.•

Schrijf je in als ‘werkzoekende.•

Kies 'Ik zoek een studentenjob'.•

Daarna kan je je cv maken en op de website zetten.•

Zo kunnen bedrijven je contacteren voor een job.•

Brussel: Kijk op de website van Actiris.•

Kijk op student@work. Je vindt er alle Belgische plekken waar je als student

kan werken.

•

Kijk op de websites van interimkantoren of 'uitzendkantoren'. Zij zijn specialist

in tijdelijke jobs.

•

Kijk in de krant.•

Ga naar een interim-kantoor. En zeg dat je een studenten-job zoekt.•

Kijk rond in winkels of cafés. Zoeken ze jobstudenten? Dan hangt er vaak een

papier.

•

Ga naar plekken waar je graag wil werken:•

koffiebars•

cafés•

winkels•

...•

PRAAT EROVER

Mail met Jong ACV

Antwoord binnen 2 werkdagen,
behalve bij  complexe vragen.

Bel met Jong ACV

Op 02/244 35 00. Ma-do: 13u-
17u, Vr: 9u-12u

https://admin.watwat.be/studentenjob/wat-een-studenten-job
https://admin.watwat.be/studentenjob/solliciteren-voor-een-studentenjob-hoe-doe-ik-dat
http://www.chatmetisa.be/
https://www.vdab.be/vindeenjob/jobs/jobstudent
https://www.actiris.brussels/nl/burgers/vacatures/
https://www.studentatwork.be/nl/algemeen/studentenjobs.html
mailto:isa@acv-csc.be
tel:02/244 35 00


https://www.tiktok.com/?referer_url=admin.watwat.be%2Fpdf%2Farticle%2F1052&refer=embed&embed_source=null%3Bnull%3Bembed_logo&referer_video_id=7190017237971963142
https://www.tiktok.com/?referer_url=admin.watwat.be%2Fpdf%2Farticle%2F1052&refer=embed&embed_source=null%3Bnull%3Bembed_logo&referer_video_id=7192250903154543878

