WEBINAR: Is de ICT-sector iets voor jou?
Hoe weet ik welke opleiding het beste bij me past?
Om gemotiveerd aan een opleiding te starten is het belangrijk om stil te staan wie je bent en waar jij
interesse in hebt. Je hebt ongetwijfeld al gehoord over bepaalde beroepen binnen de ICT sector maar
je weet niet exact wat deze job inhoudelijk is? Dan kan je de beroepenfiches raadplegen op de
website van VDAB. Deze geven je een inhoudelijk beeld over wat de job in de praktijk te bieden heeft
en vervolgens kan je voor jezelf uitmaken of dit aanleunt bij je eigen interesses. Het helpt je al heel
wat op weg.
Aan welke voorwaarden hoef ik te voldoen om in aanmerking te komen voor een opleiding
georganiseerd door VDAB?
VDAB organiseert heel wat opleidingen, bekijk op deze pagina het actuele aanbod. Wanneer je een
interessante opleiding hebt gevonden kan je bij de pagina van deze opleiding heel wat informatie
terugvinden. Hier kan je ook zaken terugvinden zoals toelatingsvoorwaarden en een contactpersoon.
Stel dat je twijfels hebt omdat bv enkele interessante opleidingen nauw verwant zijn aan elkaar en je
weet niet goed hoe je de knoop kan doorhakken? Neem contact op de opleidingsaanbieder en
bevraag dit.
Met welke opleidingen maak ik het meeste kans om een job te vinden in Vlaanderen?
Op de Vlaamse arbeidsmarkt is de vraag groot naar development en infrastructuur profielen. Indien je
interesses in deze takken liggen van de ICT dan is dat mooi meegenomen.
Is het moeilijk om een job te vinden in de ICT sector?
Een nieuwe job vinden is een proces dat bij iedereen anders verloopt. Veel jobs binnen deze sector
zijn knelpuntberoepen (hierbij heb je meer vacatures dan er kandidaten zijn). Dit wil niet zeggen dat je
daarom onmiddellijk een job hebt. Ook bedrijven stellen voorwaarden. De tijdsduur om een job te
vinden is bij iedereen verschillend. Het is een technische sector die ook open staat voor
kortgeschoolden.
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