
Klaar voor de arbeidsmarkt, maar liever niet in België? Kijk eens over het muurtje!

In Europa

Goesting om te werken in een ander Europees land? Laat je begeleiden door Eures, het Europese

jobnetwerk. Ze helpen Europeanen die willen werken in een ander land van de Europese Unie,

maar ook Zwitserland, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Op de website van Eures vind je

vacatures en kan je een CV aanmaken.

Wil je hulp bij je zoektocht? Maak dan een afspraak met een Eures-consulent.

Non-Profit

Ben je op zoek naar een (studenten)job in de non-profit, dan kan je met de ‘ik zoek-functie’ van

Go Strange Vlaamse organisaties terugvinden.

Raadpleeg vacaturewebsites

Op sommige vacaturewebsites vind je ook jobaanbiedingen in het buitenland. Bekijk hen goed,

misschien zit jouw droomjob er wel tussen. Op de website van de VDAB vind je een aantal links die

je op weg kunnen helpen.

Gebruik LinkedIn

Op de sociaalnetwerksite LinkedIn vind je heel wat jobaanbiedingen. Om door het aanbod te

zoeken moet je een profiel aanmaken.

Zoek internationale bedrijven of Belgische bedrijven met buitenlandse
afdelingen

Pak je zoektocht wat creatief aan en durf! Start bijvoorbeeld bij deze lijst met multinationals op

Wikipedia of het overzicht opgesteld door Great Place to Work. Misschien kan je aan de slag in de

buitenlandse tak van een Belgisch bedrijf. Meestal vind je op hun website informatie over waar een

bedrijf actief is.

Voor een lange periode naar het buitenland

Wil je langer dan een jaar in het buitenland werken? Dan verwijzen we je graag door naar

Vlamingen in de Wereld. Zij zijn gespecialiseerd in Vlamingen begeleiden die willen emigreren. Om

gebruik te maken van hun dienstverlening kan je lid worden.
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Door Go Strange 18-24 jaar

HOE ZOEK IK EEN (VASTE) JOB IN EEN ANDER LAND?

https://ec.europa.eu/eures/public/nl/homepage
https://www.gostrange.be/zoeken?thema=49&duur=All&hoe=All&leeftijd=
https://www.vdab.be/internationaal/jobs.shtml
https://www.linkedin.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_multinational_corporations
http://www.greatplacetowork.net/best-companies/browse-international-lists
http://www.viw.be/



