
Drie voordelen om je snel in te schrijven!

1.  Je bereikt duizenden werkgevers: publiceer je cv 
in onze cv-databank.

2.  Je krijgt jobsuggesties: we zoeken vacatures die 
bij jou passen.

3.  Je beroepsinschakelingstijd (wachttijd voor je 
uitkering) start als je je studies
beëindigd hebt. 

Inschrijven, solliciteren en werken: 
zet de eerste stap met vdab.be

Bijna afgestudeerd of pas van school? Maak nu 
al werk van een leuke job en schrijf je in als 
werkzoekende op vdab.be. Dit kan vanaf 

januari van je laatste schooljaar.

http://www.vdab.be
http://www.vdab.be


Check onze vacatures op vdab.be/jobs 
Bewaar je zoekopdracht en vink aan dat je nieuwe jobs wil 
ontvangen via mail. Handig en snel!

Online sollicitatiecoaching
Wil je je brief of cv laten nalezen, je sollicitatiegesprek inoefenen 
of heb je een sollicitatievraag? Onze e-coaches helpen je via
vdab.be/sollicitatiecoaching. 

Ga aan de slag met onze slimme cijfers
Hoeveel jongeren hebben dezelfde studies gedaan als jij?
En hoeveel vinden er na een jaar werk? Ontdek alles op
vdab.be/schoolverlatersrapport.

Zet je sterke punten in de kijker!

Een leuke job vinden lijkt op het eerste gezicht moeilijk zonder 
echte werkervaring. Toch kan ook jij scoren bij werkgevers door je 
sterke punten in de verf te zetten op je cv.

Ben je leider in een jeugdbeweging? Of doe je vrijwilligers-
werk? Dat bewijst dat je initiatief durft te nemen en 
verantwoordelijk bent. 

Zit je in een sportclub? Dan ben je vast een teamplayer of een 
competitief en ambitieus werkbeest.

  Volg onze gratis online cursussen en workshops op
  vdab.be/opleidingen

  Aan de slag in het buitenland via vdab.be/internationaal

Meer info op vdab.be/jongeren
of bel gratis 0800 30 700
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Ik doe graag fysiek werk

BWA JAA EIKES NEE!

DOE DE
JOBTEST!

vdab.be/welke-job-past-bij-me

http://www.vdab.be/jobs
http://vdab.be/sollicitatiecoaching
https://www.vdab.be/trendsdoc/schoolverlaters/detail/default.shtml
http://vdab.be/opleidingen
http://vdab.be/internationaal
http://vdab.be/jongeren 
http://www.vdab.be/welke-job-past-bij-me

