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Deelnemende bedrijven

VOLG JE 
EIGEN KOERS!

Je bent op het einde van je studies. Je denkt 
na over je toekomst: verder studeren, werken, 
eerst nog een jaar op reis gaan, ...? Nu heb 
je nog een beetje de vrijheid om keuzes te 
maken, belangrijke keuzes. De keuze die je nu 
gaat maken, bepaalt voor een groot deel je 
toekomst.
Je hebt gekozen voor een vakrichting. Dat 
is alvast een begin. Maar je toekomst hangt 
veel meer af van wat je te bieden hebt. Dat 
is niet enkel je kennis en vaardigheden, al zijn 
die als starter wel van belang. Je hebt vast 
nog wel andere talenten: praktisch inzicht, 
sociale vaardigheid, teamplayer, creativiteit, 
organisatievermogen, snel van begrip, mondig, 
mobiel zijn, ...
Deze talenten zullen meebepalen dat je gaat 
slagen en in welke job je gaat slagen.
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Plan een gesprek 

met ons in tijdens de 

jobweek en we vertellen je

 er alles over.

Kom, we vliegen erin! 
Starten bij Fluvius = meteen praktijkervaring opdoen

Hoe denk jij dat je eerste Fluvius-week eruitziet?

 □ De sleutels van je camionette ophalen

 □ Met je peter/meter erop uit trekken

 □ Je eerste aansluiting afwerken

 □ Zorgen dat je goed werkmateriaal hebt

 □ Een koffiekoekje eten met je directe collega’s

 □ …

Of ontdek onze technische 
vacatures nu al op jobs.fluvius.be 
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JOIN THE RIDE OF VEKOMA!
 
Als achtbaanfabrikant bouwen we verschillende rides, van family 
tot thrill rides maar ook andere attracties. Je komt ze overal 
in de wereld tegen. Onze voornaamste klanten zijn attractie- 
en themaparken. Zij kunnen een keuze maken uit ons grote 
portfolio, of we ontwikkelen samen met de opdrachtgever een op 
maat gemaakte attractie. Ontwikkeling, productie en supervisie 
op de installatie; we doen het allemaal én voor een breed scala 
van internationale klanten. Met 350 medewerkers werken we 
grotendeels vanuit het hoofdkantoor in Vlodrop. De branche 
typeert ons bedrijf als innovatief en toonaangevend. Ons motto is 
dan ook niet voor niets: ingenuity that moves you!
 
ARE YOU READY FOR THE LOOPING OF YOUR LIFE?
 
WWW.VEKOMA.COM

INGENUITY  
THAT MOVES  
YOU

Ben jij een student of schoolverlater Elektrische Installaties,  Industriële 
Elektriciteit of (Computergestuurde) Werktuigmachines?
Wil je bezig zijn met uitdagende machinebouw? 

Start jouw carrière als panelenbouwer / bordenbouwer, elektromonteur,  
of  CNC-frezer / draaier bij Unisign. 
Je krijgt begeleiding van een echte vakman! 
Ook bieden we mogelijkheden voor verdere (BBL) opleiding. 

 

» Stuur jouw email met CV en motivatie naar:      
  HRM@unisign.com 

Een afwisselende technische job? Reken maar!
»  Unieke hoogwaardige machinebouw» Opleiding tot vakmanschap

Machinebouwer van innovatieve CNC machines 
Panningen | Nederland 
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COME  WORK FOR US! BEN JIJ ONZE NIEUWE: 

GTL Europe ontwerpt en maakt wereldwijd 
constructies, installaties, machines, oogstsystemen 

en besturingssystemen voor composteringsbedrijven 
en champignonkwekerijen. Alles wordt 

geproduceerd in Venlo en vanuit hier over de hele 
wereld verscheept en op locatie gemonteerd. 

GTL Europe heeft al veel jong talent opgeleid, GTL Europe heeft al veel jong talent opgeleid, 
waaronder deze stagiaires. 

Ben jij de volgende?  

vacature@gtl-europe.nl 

 +31 77 396 7777.

Elektromonteur

Hardware engineer

Lasser

Monteur binnen/buitendienst

Plaatwerker

Tekenaar-constructeur

Werkvoorbereider
Hudsonweg 2  |  5928LW Venlo  |  The Netherlands 

T+31 77 396 77 77 |  info@gtl-europe.nl

WWW.GTL-EUROPE.NL

Wil je meer informatie? 

www.iwnederland.nl

IW ondersteunt bij een ‘leven-lang-leren’.
Ook wanneer je een andere werkachtergrond hebt, ben je welkom bij ons. Je kunt op verschillende
 niveaus instromen en wij helpen je graag bij het maken van een goede keuze voor je toekomst.

Is werken en leren in de elektrotechniek of  
installatietechniek écht iets voor jou?
Waar word jij enthousiast van? Een mooi startsalaris en interessante doorgroeimogelijk-
heden? Een echt vak leren en trots kunnen zijn op je projecten? In de BBL elektrotechniek 
of BBL installatietechniek zijn er volop mogelijkheden voor enthousiaste jongeren met een 
vooropleiding vmbo of mavo. Ook kan je een versneld traject volgen bij ons. 

Omdat 
opleiden 
werkt!

Wij zijn hét opleidingsbedrijf van de technische installatiebranche. IW bestaat uit  
7 regionale opleidingsbedrijven met gezamenlijk een landelijke dekking. Hierdoor  
zijn we altijd dichtbij. Dichtbij voor jonge technische talenten, dichtbij de tech nische 
installatiebedrijven en dichtbij wat er in een regio speelt. We geloven in een persoon lijke, 
betrokken aanpak en we kijken proactief naar nieuwe mogelijk heden en kansen in de 
omgeving. Voor Limburg en Zuid-Oost Brabant is IW Zuid-Oost uw aanspreekpunt.

Hebben wij momenteel geen passende vacature, 

maar denk jij wel dat je bij Lacom past?

 

Doe dan een open sollicitatie.

Als metaalspecialist is Lacom gespecialiseerd in 

kleine series met hoge complexiteit (high mix & 

low volume). Innovatie is bij Lacom een constante, 

want er is altijd ruimte voor groei. Er wordt 

doorlopend geïnvesteerd in zowel mensen als 

middelen. Het machinepark is sterk 

geautomatiseerd en werkt maximaal manarm. Het 

resultaat: een hoge leverbetrouwbaarheid in alle 

omstandigheden.

Werken bij Lacom Machinefabriek

Lacom Machinefabriek is een vooraanstaande 
toeleverancier voor o.a. de voedings – medische
– recycling en transport industrie.

Met onze 75 collega’s werken we dagelijks vanuit onze 
moderne en goed uitgeruste fabrieken om onze 
klanten correct en tijdig te voorzien van de producten 
die wij voor hen maken. Onze visie is hierin repeterend 
kleine tot middelgrote series te maken.

Lacom Machinefabriek B.V
Randweg-Zuid 1a
6021 PW Budel

+31 (0)495 49 46 00
info@lacom.nl 
www.lacom.nl

› Moderne en goed geoutilleerde accommodaties en 
machineparken.

› Een prettige werksfeer waarin eigen 
initiatieven worden toegejuicht.

› Doorgroei- en opleidingsmogelijkheden.

› Een goed salaris passend bij de functie 
en je inzet.

Wat hebben wij jou te bieden?

Open sollicitatie

(Leerling) CNC Draaiers

(Leerling) CNC Frezers

VACATURES

(Leerling) Lassers

(Leerling) Hydrauliek monteurs
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Word jij een Breman?
Kom werken en/of leren bij het mooiste bedrijf van Nederland!
Breman utiliteit zuid in Weert Breman woningbeheer in Weert en Schinnen Breman woningbouw in Echt 

En voor onderstaande vacatures kijk je op onze website
• Installatie monteur 
• Onderhoudsmonteur 
• Service monteur 
• Technisch tekenaar 
• Werkvoorbereider

werkenbijbreman.nl

Wij hebben voor jou:

• Stageplaatsen 

• Opleidingen bbl-trajecten 

• Meeloopdagen 

•  Installatie en service werk  

in woningbouw, utiliteit en 

woningbeheer

Voor meer info: Arno van Logten    E a.v.logten@breman.nl    T 06 137 891 22

LEREN EN WERKEN
IN DE TECHNIEK

MBO+/HBO

LEREN EN WERKEN IN DE TECHNIEK 
BIJ GOFLEX
Kies voor een leerwerktraject in de 
techniek, de BBL-route. Bijvoorbeeld in 
de elektrotechniek, installatietechniek, 
metaal- of procestechniek. Theorie volg 
je op het ROC en praktijk doe je bij een 
van de opdrachtgevers van Goflex. 

Goflex is een opleidingsbedrijf dat ge-
specialiseerd is in de techniek.

OPLEIDING MET

BAANGARANTIE!

ELEKTROTECHNIEK/ 
INSTALLATIETECHNIEK

PROCESTECHNIEK/ 
MAINTENANCE

METAALTECHNIEK/
WERKTUIGBOUW

THEORIE OP HET ROC, 
PRAKTIJK BIJ GOFLEX

GOFLEX ZORGT VOOR:
• Een uitdagende leerwerkplek bij jou in 

de buurt
• Een coach die je begeleidt
• Intensieve praktijktraining op onze 

trainingscentra
• In twee tot vier jaar naar MBO niveau 

3, 4 of hoger
• Salaris vanaf het begin, ook je oplei-

ding, boeken, kleding en gereedschap 
worden betaald

Techniek is de toekomst. 
Met een opleiding in de techniek ben je 
verzekerd van een mooie carrière. 

MEER INFO: WWW.GOFLEX.NL

 
Aperam Genk is een wereldspeler in roestvast staal dat onder meer in onze fabriek in Genk 
geproduceerd wordt. Ons dynamisch, kwaliteitsbewust en innovatief bedrijf behoort tot de 
grootste van Limburg en is een toonbeeld van moderne technologie.

Productiemedewerkster
Productiemedewerker
Functie
Als productiemedewerkster / Productiemedewerker kom je terecht in een vooruitstrevende werkomgeving  
waar je zal instaan voor het onderhoud van machines. Je voert manuele handelingen uit als procesoperator  
waarbij een grote procestechnische kennis vereist is. 

Kennis
Je bent in het bezit van een diploma secundair onderwijs in een technische of beroepsrichting. 
Een sterke interesse in pneumatica, mechanica of hydraulica is een pluspunt! 

Profiel
We zoeken iemand die goed kan functioneren in een team, verantwoordelijk is en graag bijleert. 
Je hebt aandacht voor veiligheid en kan goed omgaan met stress. 
Ten slotte ben je gemotiveerd om in ploegen te werken en kan je niet wachten om te beginnen! 

Aanbod
We bieden jou een aantrekkelijk loonpakket waarbij het uurloon wordt aangevuld met ploegen- en weekend-
premies & extralegale voordelen, waaronder de mogelijkheid tot bedrijfswagen op termijn.  
Je krijgt de kans om jouw vakkennis te verruimen in een internationale onderneming en specialist 
te worden in jouw vak! 

Interesse?
Solliciteren of 
bijkomende info via
www.aperamgenk.be made for life

Is deze keuken straks door jouw handen in elkaar gezet?

Ga aan de slag als keukenmonteur 
bij Nuva Keukens!

Enthousiast?
Solliciteer nu voor een 

baan als keukenmonteur op 
nuvakeukens.nl/vacatures.

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Welkom op de StairCampus in Weert! 
 
Bij ons staat de trap centraal. Op de Staircampus 
vind je dan ook alles op het gebied van traprenovatie. 
Het is hét kennis-, ontwikkelings-, en innovatiecentrum in één: 
het opleiden en trainen van ons personeel op de 
Staircampus Academy, onze eigen productiefabriek en uiteraard 
de montage van onze traprenovaties. Kortom; alles op het gebied  
van traprenovatie onder één dak met onze 3 bedrijven: 
 
 
   
 
  
 
 
 
Met een opleiding in de (machinale) houtbewerking ben je bij ons altijd van harte welkom! 
Wie weet zien we elkaar binnenkort voor een open dag, een stage of wellicht als nieuwe 
collega en TRAP jij jouw carrière af als trappenspecialist! 
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Seco Tools Netherlands 
develops and produces 
excellent solid round 
tools for various high-tech 
industries. As a true people 
company we empower our 
employees through  
continuous improvement 
and learning. 

Our employees embody
three core values – a  
passion for customers, 
family spirit and personal 
commitment – that define 
our approach to business 
and how we interact with 
one another as well as
our customers, suppliers 
and other partners.

A PEOPLE COMPANY 
IN THE MACHINING  
BUSINESS

NL_ADS_A People Company In The Machining Business 2021.indd   1NL_ADS_A People Company In The Machining Business 2021.indd   1 19.01.2021   08:24:2219.01.2021   08:24:22

KICKSTART JE TECHNISCHE  
CARRIÈRE VIA YER 
NA JE STUDIE DIRECT WERKEN ALS:
	J Machinebouwer
	J Medewerker Technische Dienst
	J Service Engineer
	J Of werk en leer verder in het YER Traineeship Operations

Goedbetaalde, uitdagende jobs die passen bij jouw ambitie. 
Bij inspirerende bedrijven, van lokaal tot multinational. 

Sarah Khallad vertelt je graag meer over je opties.  
Neem contact op via +31611776068 of sarahkhallad@yer.nl

Aviation
Certifi cate POA

NL21G2357

w
w

w
.d

ra
lin

e.
nl Metaalsoorten en kunststoffen

Fijnmechanische modulebouw

3D CAD/CAM

Luchtvaart, ruimtevaart, machinebouw

Werken met robots

SPECIALIST IN HOOGWAARDIGE 
PRECISIE VERSPANING

Schoutlaan 30 6002 EA Weert

0495-583358
weert@mainwork.nl

HOUTBEWERKINGHOUTBEWERKING

METAALBEWERKINGMETAALBEWERKING

TECHNISCHETECHNISCHE
BANENBANEN

VACATURESVACATURES

WWW.AQUAJA.NL

MEEWERKEN AAN INTERNATIONALE PROJECTEN 
IN EEN UNIEKE BRANCHE?

Specialist in pet & aquatic shopfitting

Neptunus is specialist in 
demontabel bouwen. 

Wij zijn altijd op zoek naar 
gemotiveerde vakmensen 

om onze tijdelijke 
accommodaties te 

bouwen en demonteren:

Montage- 
medewerkers

Timmerlieden

Ga jij mee met Neptunus 
op roadtrip door Europa?

∏  THE NETHERLANDS  ∏  BELGIUM  ∏  UNITED KINGDOM  ∏  GERMANY  ∏  FRANCE  ∏  POLAND  ∏  AUSTRIA

Wil jij werken in een high 
tech omgeving waar 
alles om de was draait?

Jobstudent

Startende monteur

Traineeship

Scan de 
QR code 
voor het 

complete 
verhaal



JOBWEEK 2021 1312 JOBWEEK 2021

Passionately curious

INFO
en inschrijvingsmomenten

zaterdag 25 mei 2019
van 10 tot 13u

zaterdag 22 jun 2019
van 13 tot 18u

zondag 23 jun 2019
van 13 tot 18u

zaterdag 24 aug 2019
van 10 tot 15u

• Culinair
• Fotogra� e
• Informatica
• Mode en lifestyle
• Talen
• Techniek en technologie

Nieuwsgierig naar ons opleidingsaanbod 
voor het schooljaar 2019-2020?

Vanaf 20 mei 2019 op onze website te 
raadplegen.

www.qrios.be
volwassenenonderwijs

campus Maaseik
volwassenenonderwijs
Weertersteenweg 135a
3680 Maaseik
+32 89 56 19 03
maaseik@qrios.be
www.qrios.be

Hout constructie- en planningstechnieken

Is er een logische vooropleiding voor deze 
studierichting?
- Houttechnieken is de logische vooropleiding.
- Eventueel kan je instromen vanuit Bouw- en hout-

kunde.

Waarom kies je voor deze studierichting?
- Je leert houtconstructie- en planningstechnieken 

ontleden en uitwerken. Je leert het productieproces 
voorbereiden (situatieschetsen, CAD/CAM/…) aan de 
hand van planningstechnieken die gebruikt worden in 
bedrijven.

- Je komt in contact met de  bedrijfseconomische en 
-technische aspecten van een opdracht zoals kost-
prijsberekening, rendement, ondernemerschap en 

 productiemethoden.
- Kijken en al doende leren gebeurt tijdens stages in 

een studie- of planningsbureau in een bedrijf, zodat 
je aan het einde van dit specialisatiejaar zelfstandig 
de totaalopdracht van een project kan opvolgen.

Wat na deze studierichting?
- De studierichting bereidt je voor op een job als werk-
 organisator, technisch bediende, of als schakelper-

soon tussen aankoop, productie en verkoop in een 
 houtverwerkend bedrijf.
- Daarnaast mag je ook een technisch-commerciële 

functie ambiëren in een toeleveringsbedrijf.
- Als je gemotiveerd bent en je flink kan inzetten, hoort 

een professionele bacheloropleiding aan de hoge-
school (Leraar secundair onderwijs, Houttechnologie, 

 Interieurvormgeving ...) tot de mogelijkheden. 

Uren per week   Se-n-Se

Communicatie  2
Duits  2

Hout constructie- en planningstechnieken  
Uitvoeringstechnieken  7
 Planning/organisatie/Integrale kwaliteitszorg 4
Lab CAD/CAM  7
Machineanalyse  2
Stages   8
  
Totaal  32

tewerkstelling

prof. bachelor 

Hout construc-
tie- en plannings-
technieken

Wat na de Se-n-Se-opleiding?

Mechanica constructie- en planningstechnieken

Is er een logische vooropleiding voor deze 
studierichting?
- Mechanische vormgevingstechnieken is de logische 

vooropleiding.
- Eventueel kan je instromen vanuit Elektromechanica 

of Computergestuurde werktuigmachines.

Waarom kies je voor deze studierichting?
- In dit specialisatiejaar word je een volleerde construc-

tie- en planningstechnicus. 
 Je krijgt computerondersteund 2D- en 3D-tekenen 

(CAD) en computerondersteunde fabricage (CAM)  
volledig onder de knie.

- Je leert de mechanische onderdelen van een groter 
geheel te ontwerpen en aan te passen. 

 Daarbij leer je ook hoe je eenvoudige planningsstu-
dies en kostprijsberekeningen opmaakt.

Wat na deze studierichting?
- Je kan aan de slag als technicus, werkvoorbereider, 

tekenaar of planningstechnicus in een studiebureau. 
 Je kan ook ingeschakeld worden in de proces- of 
 productieopvolging in bedrijven. 
- Daarnaast zijn er heel wat technisch-commerciële 

jobs die voor je openstaan.
- Je kan er ook voor kiezen om nog verder te studeren 

aan de hogeschool om een professionele bachelor te 
behalen. Dit behoort tot de mogelijkheden, al moet je 
gemotiveerd zijn en je flink willen inzetten.

Uren per week   Se-n-Se
 
Communicatie  2
Realisaties mechanica constr. en plan. 
Ontwerpen  10
Praktische werkvoorbereiding  6
Planning en organisatie  6
Constructies  6
Constructies lab  2
Stage: 4 maal twee weken blokstage 

Totaal  32

tewerkstelling

prof. bachelor 

Mechanica con-
structie- en plan-
ningstechnieken

Wat na de Se-n-Se-opleiding?

De studierichtingen MCP en HCP bereiden je voor op 
een job als polyvalent werkvoorbereider, tekenaar, plan-
ningstechnicus in een technisch bureau, ploegbaas of als 
medewerker in een technisch-commerciële functie.

De opleidingen zijn sterk gericht op de arbeidsmarkt 
en bevorderen je mogelijkheden zowel naar tewerkstel-
ling als naar hogere opleidingen. ‘Werkplekleren’ (stage) 
vormt een essentieel onderdeel van het programma. 
MCP en HCP zijn interessant als vervolgopleiding voor 
onze leerlingen mechanica en bouw-hout, maar ook 
voor de aanwezige bedrijven die op zoek zijn naar  
bovenvermelde profielen.

 

 

 
 

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR: 
 

✓ Bordenbouwer 

✓ Elektromonteur 

✓ Elektromonteur energie 

✓ Ploegbaas 

✓ Software Engineer 

✓ Servicetechnieker 

✓ Werkvoorbereider bordenbouw 

✓ … 

 

Neem dan zo snel mogelijk contact op met Sabine of Tine, 

tel. 089 41 02 68 of personeel@cks.be. 

www.trotse-elektrotechnieker.be  

#BuildingUnforgettableStories

Werk mee aan
de mooiste 
interieurs van 
de Benelux



Een belangrijke stap is al gezet. Bereid je nu 
goed voor: met antwoorden, maar ook met 
vragen!
Zoek vooraf uit waar je moet zijn, hoe je er geraakt en hoeveel tijd je 
daarvoor nodig hebt. Te laat komen op een sollicitatiegesprek maakt een 
verschrikkelijk slechte indruk. Zorg dat je een kwartier voor het afspraakuur 
aanwezig bent. 

Bekijk een sollicitatiegesprek niet als een 
examen, maar als een gesprek tussen volwassen 
mensen. 
Zorg dat je vooraf de advertentie nog eens gelezen hebt. Kijk eens op de 
website van het bedrijf. Misschien vind je op het internet nog andere artikels.  
Bereid je voor op vragen: wat heb je te bieden, wat is je sterkste/zwakste 
kant, waarom wil je hier werken, waarom ben je weggegaan bij je vorige  
werkgever, hoe komt het dat je al lang werk zoekt, hoeveel wil je verdienen, 
wil je voltijds werken of in shiften?
Stel gerust vragen tijdens je gesprek. Bekijk een sollicitatiegesprek niet als 
een examen, maar als een gesprek tussen volwassen mensen. Het bedrijf 
zoekt iemand, jij hebt iets te bieden. Tijdens het gesprek moet je dat 
proberen samen te laten komen

Besef heel goed dat er weinig jongeren een job 
vinden na één gesprek: dat is een droom. Als je 
verschillende sollicitaties hebt gedaan zonder 
resultaat, dan moet je daaruit leren.
Hou elke sollicitatiebrief bij en schrijf op wat je tijdens het gesprek opviel, 
wat moeilijk was, welke fouten je maakte. Krijg je van een bedrijf de 
boodschap dat je de job niet hebt, dan mag je contact opnemen met de 
persoon met wie je sprak. Vraag heel beleefd waarom je de job niet kreeg 
en dat je vooral iets wil leren om het volgende keer anders te doen. Dat 
telefoontje vraagt wat moed, maar veel mensen zullen je positieve feedback 
geven, waar je zeker iets uit leert.

Checklist van mijn CV 
Zijn mijn persoonsgegevens volledig en correct?

Heb ik de juiste contactgegevens opgegeven?

Heb ik de chronologische volgorde bij opleidingen en 

werkervaring juist gevolgd?

Heb ik bij mijn werkervaring(en) opgegeven wat ik als 

taken had en welke verantwoordelijkheid ik droeg?

Heb ik een duidelijk onderscheid gemaakt tussen studies, 

bijkomende opleidingen en werkervaring?

Zitten er niet te veel gaten in mijn CV (bijv. bij 

ervaringen)?

Heb ik relevante extra’s opgegeven?

Is mijn CV afgestemd op de vacature?

Wanneer men naar diploma’s, een foto... vraagt, 

heb ik deze dan bijgevoegd?

Heb ik op fouten (spelling, grammaticaal) gecontroleerd? 

Tip: www.taaladvies.net en www.woordenlijst.org

Is de lay-out verzorgd?

Is mijn CV netjes afgedrukt?

Steeds vaker solliciteren mensen via 
e-mail of een online sollicitatieformulier. 
Het is gemakkelijk en snel en je hoeft niet 
naar de brievenbus. Maar omdat het zo 
makkelijk en snel is, worden er ook veel 
slordige fouten mee gemaakt.

E-mail 
Je kunt de tekst van je brief als mailtekst gebruiken, 
maar het nadeel is dat je nauwelijks invloed hebt op 
de lay-out van de mail. Een uitgeprinte mail oogt toch 
anders dan een brief.
Beter is het om je brief als bijlage te versturen met 
een korte inleiding in je mail, bijvoorbeeld:

“Geachte mevrouw, heer

Graag wil ik solliciteren naar jullie functie van 
medewerker Verkoop Binnendienst.  
Daarom vindt u in de bijlage mijn brief en curriculum 
vitae.

Met vriendelijke groet

Naam”

Hou het kort, want iemand die zijn mail checkt, wil 
en kan zich meestal niet verdiepen in een lange tekst. 
Dat geldt zeker voor vacatures waar veel reacties op 
komen.
Bovendien zijn er genoeg bedrijven waar de email 
centraal binnenkomt bij bijvoorbeeld een telefoniste/
receptioniste of de secretaresse die deze vervolgens 
verdeelt.

Aandachtspunten voor een 
sollicitatie via e-mail:
• Zet in het onderwerp “sollicitatie” +    
 functieomschrijving en/of vacaturenummer.
• Gebruik een fatsoenlijk e-mailadres.  
 cool.dude@gmail.com kan dus niet!

• Als is je berichtje nog zo kort: gebruik de   
 spellingcontrole voor je e-mail!
• En? Hoe vaak ben jij vergeten een bijlage bij je mail  
 toe te voegen?
• Documentnamen van de bijlagen: begin elke   
 documentnaam hetzelfde. Zet je naam en eventueel  
 het vacaturenummer erin, dan zijn ze voor de   
 ontvanger makkelijker te archiveren en jij maakt een  
 gestructureerde indruk. Bijvoorbeeld: 
 Jan_Jansen_vacnr23456_brief.doc en  
 Jan_Jansen_vacnr23456_cv.doc
• Heb je de leesbevestiging ingesteld? Een e-mail is  
 geen 100% betrouwbaar medium! 
 In de meeste mailprogramma’s kun je instellen dat  
 de ontvanger bij het openen van je bericht een   
 leesbevestiging terugstuurt, dan weet je in ieder   
 geval dat en wanneer de mail ontvangen is.

Voorbeeld van een open sollicitatie…

Solliciteren: laat de sociale media 
het werk voor jou doen
Papieren cv’s en motivatiebrieven zijn zó two 
thousand and late: anno 2015 is solliciteren met 
sociale media – of ‘socialiteren’ – een onmisbaar 
onderdeel van de queeste naar een nieuwe job. Maar 
als je het doet, hou je best rekening met een aantal 
do’s en don’ts.
Sociale media zijn tegenwoordig óveral, ook in het 
arbeidsleven. Zonder LinkedIn-profiel lijk je niet te 

bestaan in de professionele wereld en reken maar dat 
die recruiter ook je Facebookprofiel checkt. Ongeveer 
90% van alle bedrijven zou volgens Amerikaans 
onderzoek sociale media gebruiken  om nieuwe 
medewerkers te vinden. Je houdt dus maar beter 
rekening met die extra digitale dimensie.

Doe het op de juiste manier 
1.  “Zorg dat je profiel op LinkedIn… concreet en up-to- 
 date is. Gebruik een recente foto, geef voldoende   
 achtergrondinformatie bij iedere werkervaring en   
 plaats een korte intro bij je profiel. 
2.  Connect! Bouw een online netwerk op van mensen  
 uit de sector en professionele kennissen. Zij kunnen 
 je vacatures binnen hun bedrijf tippen of jouw   
 vraag naar werk binnen hún netwerk verspreiden.  
 Bovendien kun je zo het bedrijf waar je wil   
 terechtkomen al een beetje infiltreren. 
3.  Probeer actief te zijn op meerdere sociale media en  
 beschouw ze als puzzelstukjes van één big picture: 
 jij. LinkedIn voor je professionele leven, Twitter voor 
 je interesses, Instagram voor je creativiteit, …  
4.  Bewijs je kunnen. Je beweert dat je meertalig bent?  
 Maak je LinkedIn-profiel dan óók meertalig. Je bent  
 een computer wizz? Maak coole headers voor je   
 profiel. Je maakte prima meubels? Foto’s graag!  
 Meegewerkt achter de schermen bij een   
 modeshow? Even een filmpje uploaden. 
5.  Houd negatieve meningen voor jezelf, vermijd   
 schrijffouten en geef geen al te intieme informatie 
 prijs. Maar wees ook niet bang om te posten wat je 
 leuk vindt in een stijl die jou ligt. Je persoonlijkheid 
 is tenslotte wat je onderscheidt van andere   
 werknemers. 
6.  Weet wat je post. Plaats niet zomaar gelijk wat  
 online en check je privacyinstellingen. Zorg vooral 
 dat je online hetzelfde vertelt als in je cv. Denk altijd 
 na voor je iets post. 
7.  Google jezelf! Dat is immers ook wat een werkgever  
 zal doen. Als jij het eerst doet, kun je tenminste  
 vermijden dat hij je oude Netlogprofiel of   
 vervelende foto’s voorgeschoteld krijgt.

Creatief solliciteren: het interactief 
CV
Met een interactief cv spring je er bij je werkgever 
sowieso uit. Deze designers dreven die interactiviteit 
wel heel ver...
Robby Leonardi is een designer en dat zullen zijn 
toekomstige werkgevers geweten hebben. 
Hij goot zijn cv in een game design, waarin je met de 
hulp van een superheldmannetje door zijn loopbaan 
kan rennen, springen, vallen en vliegen. Je ontdekt 
de verschillende levels die hij al in zijn carrière heeft 
weten te bereiken en je krijgt pop-ups te zien met 
interessante weetjes, referenties, interviews en prijzen 
die hij gewonnen heeft.

Praktische tips voor  
solliciteren via e-mail of internet

Het sollicitatiegesprek: tijd om indruk te maken
Yes! Je mag op gesprek gaan. 
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Op zoek naar een passende locatie voor: een vergadering, een bijeenkomst, een 
(product)presentatie, een info-avond, een productlancering, een discussieavond, 
een inspraakavond, een politiek debat, een 'youtube'night, een netwerkevent ...

Maak dan gebruik van ‘The Box’! Ons nieuw gebouw op de campus waarin  
innovatie, nieuwe leer- en werkvormen en technologische vernieuwing centraal 
staan. 

Naast ‘The Box’ hebben we ook nog andere gebouwen en lokalen, waarvan u na 
schooltijd kunt gebruik maken.

Maak gebruik 
van onze 
infrastructuur!

Geïnteresseerd?
Neem dan contact op met Valentin Clijsters
valentin.clijsters@mosa-rt.be



Beste bedrijfsleider

Katholiek Secundair Onderwijs Mosa-RT draagt onderwijsvernieuwing hoog in het 
vaandel. Maar vernieuwing kost geld. Daarom lanceert onze school tweejaarlijks een 
sponsordossier waarin wij aan bedrijven vragen om mee de schouders te zetten 
onder ons onderwijsproject.
We zijn steeds op zoek naar sponsors en partners die een meerwaarde kunnen geven 
aan ons onderwijsproject.
Heeft uw bedrijf interesse om in te stappen als sponsor? Of heeft u interesse om 
fundamenteel mee te denken en te werken aan onze opleiding als partner?

Neem vrijblijvend contact op met Evelyn Cloosen,  Tel +32 (0)89 56 30 59, 
email: evelyn.cloosen@mosa-rt.be

Sponsors en partners
Nu en in de toekomst

Uw organisatie succesvol 
samenwerken met onze 
school? Dat kan!
U heeft er zeker over nagedacht hoe u uw kennis en competentie verder 
kan uitdragen en verdiepen. Binnen het Katholiek Secundair Onderwijs 
Mosa-RT stellen wij ons in feite dagelijks dezelfde vraag. Hoe leiden we 
onze leerlingen het beste op zodat ze later spontaan hun plaats in de 
maatschappij kunnen innemen? 
Samenwerking met externe partners is daarbij essentieel.

Om het grote potentieel aan kennis en competentie optimaal te benutten, 
beseft onze school dat ze moet samenwerken met externe partners. Om 
die samenwerking te realiseren is een platform ontwikkeld onder de naam 
Mosa-ic.

>  modern, attractief en 
 kwaliteitsvol vormingsaanbod

>  hoogtechnologische en 
 motiverende leeromgeving

>  optimale ontwikkeling van 
 competenties en attitudes

>  goede aansluiting met hoger 
 onderwijs en arbeidsmarkt

 Vorming
•  verrijking dagonderwijs voor jongeren ism. 
 de arbeidsmarkt  
•  avond- en weekendonderwijs voor 
 volwassenen ism. met Qrios en Syntra
•  bedrijfsopleidingen op maat
•  workshops, studiedagen … 
•  professionalisering van ons 
 personeel

 Dienstverlening
•  uittesten van nieuwe materialen, software, 

gereedschappen…
•  projectwerk: geef leerlingen en leerkrachten 

een opdracht uit uw bedrijf en laat hen ‘echt’ 
leren 

•   infrastructuur: maak gebruik van onze 
 leslokalen, polyvalente 
 ruimten, sporthal, internaat…
•  jaarlijkse jobmarkt 
•  demodagen

 Andere vormen van samenwerking
•  jurylid bij eindwerk
•  participatie in werkgroepen: 
 ‘brainstorm’ met afgevaardigden uit onder-

wijs en industrie over onderwijs
•  sponsoring: ondersteun onze 
 school met materiaal of een financiële gift

Mosa-IC streeft naar: Mosa-IC gaat verder:

Evelyn Cloosen
directeur Mosa-ic 
Gunther Moonen
administratief medewerker

Roland Swennen
Technisch Adviseur Coördinator 
Hout-bouw
Jos Coolen
Technisch Adviseur Coördinator 
mechanica-elektriciteit-koeling & 
warmte-auto

Lindy Janssen
Technisch Adviseur Coördinator
haarzorg- schoonheidsverzorging
Anja Ameryckx 
Technisch Adviseur Coördinator
voeding-verzorging 

Weertersteenweg 135 a, 3680 MaaseikT + 32 (0) 89 56 30 59  F + 32 (0) 89 56  84 81
info@mosa-rt.be    www.mosa-rt.be

Contact
Naast bedrijfsopleidingen op maat verzorgt Mosa-ic ook opleidingen voor 
particulieren. Deze opleldingen bieden we aan in samenwerking met onze 
partners en gaan allemaal door op de campus van Mosa-RT, Weertersteen-
weg 135a te Maaseik.

Opleidingen Mosa-IC
i.s.m. onze partners

MET DANK AAN ONZE PARTNERS EN SPONSORS

HOOFDSPONSORS

F- 54890 BAYONVILLE SUR MAD

Scierie 
du Rupt-de-Mad

www.ruptdemad.com

ONZE PARTNERS

SECO TOOLS BENELUX
Wat elk productiebedrijf zou moeten weten

Seco’s vernieuwde en zeer gerich- 
te STEP concept (Seco Techni-
cal Education Programme) zal 
productiebedrijven helpen om 
hun verspaningsprocessen te 
optimaliseren, en daarmee hun 
concurrentiepositie te verbeteren.

Het verspaningsproces
STEP geeft een uitgebreid 
overzicht van de verschillende 
elementen in een verspanings-
proces en verklaart, met be-
hulp van theorieën en model-
len, de samenhang en onder-
linge verbondenheid van deze 
verschillende elementen.

Het doel van STEP is de deel-
nemers een goed beeld over 
het verspaningsproces te geven 
en tevens het gedrag van snij-
gereedschappen in dit ver-
spaningsproces te verklaren.

Patrick De Vos verklaart: “Het 
verspaningsproces is complex. 
Kennis van en inzicht in de in-
teractie tussen het snijgereed-
schap en het werkstukmate-
riaal, evenals an- 
dere procespa- 
rameters, zijn  
belangrijke  
elementen in  
zowel het 

beheersen en optimaliseren 
(zowel in technologisch als in 
economisch opzicht ) van het 
verspaningsproces.”

Het controleren en optima- 
liseren van het verspanings- 
proces omvat kennis en be-
grip van veel verschillende en 
gevarieerde elementen die 
betrokken zijn bij het proces. 

In het hart van het proces 
bevindt zich het snijgereed- 
schap, want het is op de 
snijkant dat alle elementen 
samenkomen en interageren.

Patrick De Vos vervolgt: “Het 
verspanen van metaal is een 
proces waarbij een evenwicht

en gereedschap moeten 
worden geharmoniseerd, om 
proceseffectiviteit en effi-
ciëntie te garanderen.”   

Definiëring van STEP
STEP is zo opgezet dat iede- 
reen, van een relatieve nieu-
weling in verspanende tech-
nieken tot de meer ervaren 
professional, praktische vaar-
digheden kan verwerven en 
competenties kan verbeteren. 

Door het gebruik van bewezen 
en robuuste theorieën en 
modellen, verwerven STEP 
cursisten relevante kennis en 
vaardigheden die kunnen 
worden gebruikt om hun 
bedrijfsspecifieke bewerkings- 
processen verbeteren.

Voor meer informatie, ga naar  
www.secotools.com/STEP

“De grootste en sterkste troef 
in elk productiebedrijf zijn de 
mensen. STEP zorgt ervoor dat 
mensen op elk niveau in een 
bedrijf, van de werkvloer tot 
directiekamer, zijn uitgerust met 
de noodzakelijke vaardigheden 
en bekwaamheden om de 
bedrijfsefficiëntie en -effectiviteit 
te verhogen.”

tussen de verschillende belas-
tingen uit de verspanings- 
  omgeving en het draag- 
   vermogen van de snijkant

SPONSORS
Bex Machinefabriek nv Wessem
Breman Woningbeheer Zuid Weert
GEA Food Solutions Weert
Gebroeders Ament  Kinrooi
Metaalbewerking
Greenyard Prepared Belgium nv Bree
Hermans & Co NV Lanaken
Job Precision Valkenswaard
Lacom Machinefabriek BV Budel

Lecot nv Maaseik
Linsen Yachts B.V. Maasbracht
Optiwa BV Reuver
Siemens Brussel
Van Aarsen Machinefabriek Panheel
Van Hoof Groep BV Asten
Van Hoorn Carbide Weert
Vekoma Rides Manufactering Vlodrop
Zandstra Metaalbewerking BV Geleen

PARTNER-SPONSORS
Aerts Houthandel Dilsen-Stokkem
Afwerkingsbedrijf John Gonnissen Dilsen-Stokkem
Bouttens Houthandel NV Kuurne
Ceyssens NV Bree
CV Peeters en zonen Bree
Dakwerken Godermans Maaseik
Driessens Hout BV Panheel
Harings BVBA Opglabbeek
Infra VOF Gronsveld
Jukoma BVBA All Top Clean NV Peer
KBC Bank NV Maaseik
Kesler Vlemings Dranken Maaseik 

Meuwis Glaswerken Neeroeteren
NedinscoBV Venlo
NV Brouwers Hout Olen
Ostermann Belux Liedekerke
Palmen Timmerfabriek Stramproy
Press & Paperclips Kinrooi
Timmerbedrijf Har Puts Maasbracht
VDS Electronics Kinrooi
Verzinkerij Van Aert Nederweert
Vissers en Van Dijk BV Maasbracht
Vullings Metaalbewerking BV Horst

CO-SPONSORS
Aperam Genk
Arion Facility Services BV Beringen
Cevan Industries NV Maaseik
Dakwerken Peters Leon Maaseik 
De Valk Machinefabriek Valkenswaard
Forschelen Constructie BV Ittervoort

Helsen Houtbedrijf Wechelderzande
Honeywell N.V. Diegem
Ligro Trading Panheel
Romulus & Remus Projects bv Bilzen
Tourigingcarbedrijf De Wilg bvba Hamont

SYMPATHISANTEN
Adriaens Molenbouw Weert BV • Bergoens NV • CNC Totaal BV • Connectivity Solutions • Consulta • Deco Interieur • Dranken Corstjens • Eric Jacobs Koeltechnieken •  
Groenbedrijf Kurt Jeurissen • Hoffman Quality Tools B.V. • Jaeken J. Traiteurdienst • JNR Technics • Maasstaal bv • Mado BVBA • Martens Traktor NV •  
Pivot Point Benelux • Signpost België BVBA • ‘t Vita-Mientje • Vereecke O’sea


