
1. Doe de jobtest

Als je werk zoekt is het belangrijk dat je voor jezelf duidelijk maakt wat je wil. Denk

eens even na:

Doe dan de jobtest op vdab.be

2. Stel je cv op

Nu je weet in welke richting je zoekt, weet je ook beter wat er op je cv kan komen.

Lees: Hoe maak ik een cv?

3. Bekijk vacatures

Zoek jobs die je aanspreken.

Bekijk de vacatures kritisch:

Wil je meer informatie? Bel dan naar het telefoonnummer of mail eens naar de

contactpersoon. Daar is niets mis mee, het toont dat je interesse hebt. Staat er een

website op de advertentie? Bekijk die dan, zodat je extra dingen te weten komt.

Tip: kies een knelpuntberoep

Voor deze beroepen vinden werkgevers moeilijk geschikte kandidaten:

Bel met VDAB

Gratis op 0800 30 700. Ma-vrij:
8-19u

Door VDAB 18-24 jaar

IK WEET NIET WELKE JOB IK WIL DOEN. HOE BEGIN IK

TE ZOEKEN?

Wat kan je goed?•

Wat zijn je interesses?•

Waarin wil je bijleren?•

Wat zijn je mindere punten?•

Vraag dat ook eens aan je vrienden of familie, zo krijg je een goed beeld van

jezelf.

•

Vlaanderen: via vdab.be/jobs•

Brussel: via Actiris•

Waarom spreekt een functie of een bedrijf je aan?•

Wat voor een organisatie is het? Kan je je vinden in de waarden van het

bedrijf?

•

Wat houdt de job in?•

Heb je de juiste opleiding en voldoende ervaring?•

Zijn de werkuren haalbaar?•

Hoe geraak je op je werk?•

Knelpuntberoepen in Vlaanderen•

Knelpuntberoepen in Brussel•

PRAAT EROVER

https://orientatie.vdab.be/
https://admin.watwat.be/solliciteren/hoe-maak-ik-een-cv
tel:0800 30 700
https://www.vdab.be/jobs
https://www.actiris.brussels/nl/burgers/vacatures/
https://www.vdab.be/trends/vacatureanalyse.shtml
http://imtb.actiris.be/Pages/JobResultCritere.aspx


Kies je voor een knelpuntberoep? Dan weet je dat er zeker werk is. Je moet het

werk nog wel interessant vinden. De lijst met knelpuntberoepen verandert elk jaar.

Tip: probeer een coach

Sollicitatiecoaches lezen gratis je brief en cv na. Je kan ook met hen gratis je

sollicitatiegesprek voorbereiden.

Tip voor Brussel: brochure met alle hulp die je kan krijgen

In de online brochure 'Schakels naar werk' vind je iedereen die je kan helpen in je

zoektocht naar werk of een opleiding in Brussel
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Ontdek welke beroepen bij je passen

VDAB.BE 

Vlaanderen: online coaching bij VDAB•

Brussel: coaching bij Actiris, online of face-to-face•

https://schakelsnaarwerk.be/#flipbook-df_133/1/
https://www.vdab.be/welke-job-past-bij-me
https://www.vdab.be/sollicitatiecoaching
https://www.actiris.brussels/nl/burgers/beroep-doen-op-een-coach/

