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Wat doen wij?
Wij helpen jou zoeken naar een
studentenjob:
• Je CV, motivatiebrief, student@work-attest
samen maken;
• Solliciteren: formulieren invullen,
mails schrijven, gesprek voorbereiden, ...

Wat doe jij?
Jij komt naar ons met je vragen:
• Kom langs op woensdagnamiddag;
• Reageer op onze mails / telefoons;
• Kom je afspraken na.

Hoe bereik je ons?
jobstudent@jumpnaarwerk.brussels
www.facebook.com/JumpNaarWerk
0486 75 41 96 of 0484 80 91 73
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Ik doe ervaring
op voor later.
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Een studentenjob zorgt voor extra
zakgeld, maar is ook interessant
voor later.

Ik leer solliciteren.

Ik wil extra
zakgeld verdienen.

Ik wil verschillende
jobs testen.

Ik leer meer
mensen en
bedrijven kennen.

Ik vind dan
gemakkelijker werk
na mijn studies.
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Leeftijd
• Je bent minstens 16 jaar.
OF
• J e bent 15 jaar én geslaagd voor
het 2e jaar secundair onderwijs.
EN

Je bent STUDENT
• Je volgt voltijds onderwijs (secundair of hoger onderwijs).
OF
• Je bereidt je voor op het examen voor de examencommissie
secundair onderwijs.
OF
• Je volgt deeltijds onderwijs/duaal leren en oefent geen
studentenjob uit in het bedrijf waar je al aan de slag bent.
EN

Je statuut
• Je bent NIET ingeschreven als werkzoekende bij Actiris/VDAB.
OF
• Je ontvangt GEEN vervangingsinkomen.
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Wanneer mag je werken met een studentencontract?

Hoe weet je hoeveel uren je nog kan werken?

• Je kan het hele jaar werken, op dagen dat je niet naar school
moet: in het weekend, op woensdagnamiddag, op lesvrije dagen,
’s avonds en in de schoolvakanties.
• Je werkt maximaal 12 maanden voor dezelfde werkgever.

• Surf naar de website www.studentatwork.be
of download de app van Student@Work op je smartphone.

Hoeveel mag je werken?
•

!

Je
 mag 475 uren werken als jobstudent,
van januari tot en met december.
Dat zijn bijna 60 dagen van 8 uur.

Werk je méér dan 475 uren per jaar?
• Vanaf het 476ste uur ben je werkstudent.
• Jij én je baas betalen volledige RSZ-bijdragen (zie p.12).
• Je krijgt dus minder nettoloon en je baas betaalt meer.
•

!

In
 de horeca* kan je nog 50 dagen extra werken
als ‘gelegenheidsarbeider’ (in drukke periodes).
Dit noemt horeca@work.

Werk je langer dan 1 jaar fulltime voor dezelfde baas?
• Vanaf de 13de maand ben je werkstudent.
• Jij én je baas betalen volledige RSZ-bijdragen (zie p.12).
• Bij een andere werkgever kan je wel nog werken als jobstudent.

Hier vind je:
• hoeveel uren je nog mag werken als jobstudent;
• een attest met toegangscode voor de werkgever.

Wat heb je nodig?
• een eID-kaartlezer;
• je elektronische identiteitskaart;
• je pincode van je identiteitskaart.

Geen kaartlezer?
• Ga naar een bibliotheek in de buurt.
• Of kom naar het Infopunt Jobstudent Brussel
op woensdagnamiddag (zie achterzijde).

Pincode kwijt?
• Vraag een nieuwe aan in het gemeentehuis of online:
http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/identiteitsdocumenten/eid/
aanvraag-pincode/

Geen elektronische identiteitskaart of snel een attest nodig?

*Horeca = Hotel, Restaurant, Café
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• Haal een attest bij:
RSZ – Victor Hortaplein 11, 1060 Sint-Gillis (naast Zuidstation)
elke werkdag tussen 09u en 11u30.
Of vraag je attest telefonisch aan om het via de post te krijgen.
Telefoon: 02 509 59 59 (Maandag tot vrijdag van 07u tot 20u)

11

Als je werkt, dan ben je werknemer. Je baas is de werkgever.
Jullie tekenen samen een arbeidsovereenkomst (contract).
Je krijgt een loon voor je werk. In je contract staat je brutoloon.
Jij en je baas betalen op je loon belastingen en RSZ*-bijdragen.
Wat overblijft, is je nettoloon: dat krijg je op je bankrekening.
Als je student bent, dan kan je kiezen voor een studentencontract.
Jij en je baas betalen alleen een kleine RSZ-solidariteitsbijdrage.
Een jobstudent is dus veel goedkoper voor een baas.

Jobstudent
475 uren / jaar
Loonkost Werkgever
RSZ Werkgever

€ 1.054,20
5,42%

Brutoloon
2,71%

Belastingen

0,00%

€ 972,90

0,00%

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

Apr – mei – jun

Juli – aug – sep

Okt – nov – dec

Maximum
240 uur
30 dagen

Maximum
240 uur
30 dagen

GEEN
maximum

Maximum
240 uur
30 dagen

€ 350,00
€ 1.000,00

€ 130,70

13,07%

€ 130,70

€ 0,00

30,00%

€ 300,00

€ 869,30

Kwartaal 1
Jan – feb – maa

€ 1.350,00
35,00%

€ 1.000,00

€ 27,10 13,07%
€ 0,00

€ 350,00

Ja, maar je mag niet te veel werken*.
• Je mag maximaal 240u per kwartaal werken (of 30 volledige
dagen per 3 maanden).
• In de zomervakantie (juli-augustus-september) mag je onbeperkt
werken, behalve in het jaar waarin je afstudeert (dan mag je maar
240u werken in de zomervakantie).
*Woon je in Vlaanderen? Dan mag je maximaal 475u per jaar werken.

Werknemer
> 12 657,14 € / jaar

€ 1.350,00

€ 54,20 35,00%
€ 1.000,00

RSZ Werknemer

Nettoloon

Werkstudent
+475 uren / jaar

Krijgen je ouders nog kindergeld als je werkt
als student?

€ 569,30

(*RSZ : Rijksdienst Sociale Zekerheid. Deze dienst zorgt voor je inkomen bij ziekte,
werkloosheid en pensioen.)
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Het studentencontract
• wordt gemaakt in 2 exemplaren;
• wordt ondertekend door jou én de werkgever.
! ten laatste op je eerste werkdag !

Wat moet er in je studentencontract staan?
•
•
•
•
•
•
•

gegevens van de werkgever;
jouw gegevens: naam, adres & geboortedatum;
de duur van het contract;
de functieomschrijving;
de plaats van tewerkstelling;
het uurrooster;
het brutoloon.

Lees je contract goed en controleer alle gegevens vóór je tekent.
Je krijgt ook een arbeidsreglement. Lees dat goed, daarin staan
de regels op je werk.
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Kan je stoppen wanneer je wil?
Kan je baas je ontslaan?
Tijdens de proefperiode:
De eerste 3 dagen van je contract zijn je proefperiode.
• Je kan dan onmiddellijk stoppen, als de job je niet bevalt.
• Je baas kan je ontslaan, als hij niet tevreden is over jou.

Kan de baas je ontslaan na de proefperiode?
Dat kan, maar hij moet een opzegtermijn respecteren.
Zo heb jij tijd om een andere job te zoeken.
De opzegtermijn start de maandag nadat het ontslag is
meegedeeld. De opzegtermijn duurt:
• 3 dagen: bij een contract van 1 maand of minder;
• 7 dagen: bij een contract van meer dan 1 maand.

Kan je zelf ontslag nemen na de proefperiode?
Dat kan, maar jij moet ook een opzegtermijn respecteren,
• 1 dag: bij een contract van 1 maand of minder;
• 3 dagen: bij een contract van meer dan 1 maand.
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Afwezig

Heb je recht op vakantie?

Je bent ziek. Wat nu?

Je hebt als jobstudent geen recht op vakantie.
Je hebt wel recht op alle betaalde feestdagen:
• binnen je contract;
• 14 dagen na je contract, als je langer dan 15 dagen gewerkt hebt.
Je werkt van 01 tot 20 juli, dan wordt de feestdag van 21 juli betaald;
• 30 dagen na je contract, als je langer dan 30 dagen gewerkt hebt.
Je werkt van 1 juli tot 1 augustus, dan wordt de feestdag van
15 augustus betaald.

• Informeer je baas vóór je werkdag start.
• Bezorg een doktersattest binnen 48u.
• Werk je minder dan een maand voor dezelfde baas?
Je krijgt geen loon.
• Werk je al langer dan een maand voor dezelfde baas?
Je krijgt wel een loon.
Heb je geen doktersattest? Of ben je langer dan 7 dagen ziek?
De baas kan je ontslaan.

Je hebt een arbeidsongeval. Wat nu?
Wat is een arbeidsongeval?
• een ongeval op het werk;
• een ongeval op de weg van of naar het werk.

Heb je recht op pauze?
• -18 jaar: vanaf 4,5 uur werktijd > 30 minuten pauze;
• +18 jaar: vanaf 6 uur werktijd > 15 minuten pauze.

Wat moet je doen?
• Informeer zo snel mogelijk je baas.
• Laat papieren invullen door een dokter.
• Neem een kopie en bezorg alle
papieren en rekeningen aan je baas.
De verzekeringsmaatschappij betaalt
je loon voor de dagen dat
je niet kan werken
en de kosten die je hebt
gemaakt (dokter, apotheker,
ambulance,…).
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Hoeveel uren mag je werken?
• algemeen: maximaal 8 uur per dag en 40 uur per week;
• horeca*: maximaal 11 uur per dag en 50 uur per week.
Jobstudenten mogen geen overuren doen.

Mag je ’s nachts werken?
• - 18 jaar: nachtwerk is verboden tussen 20u00 en 06u00.
• - 18 jaar: horeca*: nachtwerk mag tot 22u00,
als er vervoer naar huis is.
• + 18 jaar: nachtwerk mag in bepaalde beroepen.
Tip: Controleer of je er kan geraken.
*Horeca = Hotel, Restaurant, Café

Hoeveel verdien je?
In je contract staat je brutoloon. Je betaalt hierop een
solidariteitsbijdrage van 2,71%. Wat overblijft is je nettoloon.
Het brutoloon wordt bepaald door
• je functie;
• je ervaring;
• de sector waarin je werkt.
Je mag nooit minder verdienen dan het wettelijk minimumloon*.
Leeftijd

%

Bruto
maandloon

Uurloon
38u/week

Solidariteitsbijdrage

Netto
maandloon

Netto
uurloon

16

70

€ 1.093,81

6,64

2.71%

€ 1.064,17

6,46

17

76

€ 1.187,57

7,21

2.71%

€ 1.155,39

7,02

18

82

€ 1.281,32

7,78

2.71%

€ 1.246,60

7,57

19

88

€ 1.375,08

8,35

2.71%

€ 1.337,82

8,12

20

94

€ 1.468,83

8,92

2.71%

€ 1.446,54

8,68

+21

100

€ 1.562,59

9,49

2.71%

€ 1.520,24

9,23

*van 6/06/2017: deze cijfers veranderen regelmatig.
De meest recente versie vind je op www.werk.belgie.be.
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Moet je belastingen betalen?
Verdien je niet meer dan €12.657,14* bruto per jaar?
Dan betaal je geen belastingen.
*cijfers van 2019.

Moeten je ouders meer belastingen betalen
als je werkt?
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Je blijft ten laste van je ouders
• als je nog officieel thuis woont;
• én je verdient maximaal:
- € 6.942,5 bruto per jaar (je ouders worden samen belast);
- € 8.792,5 bruto per jaar (je ouders worden alleen belast).

Op deze website vind je alle informatie
over het studentencontract:

www.studentatwork.be
Heb je een probleem of is er iets niet correct?
Vraag advies bij het Infopunt Jobstudent Brussel
of bij de vakbond.
www.freezbe.be (ACLVB)
www.acv-enter.be (ACV)
www.magik.be (ABVV)
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Informatie

Je hebt alle informatie
over het reglement van
studentenjobs.
Je volgt een workshop,
leest deze brochure
of schrijft je in bij het
Infopunt Jobstudent
Brussel.

Controleer voor jezelf:
• Is alles duidelijk?
• Heb ik alle informatie?
• Heb ik nog vragen?
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Documenten

Zoeken

Kandidaat

Reageren

Documenten in orde:
• Cv
• Motivatiebrief
• Student@Work
• Schoolattest
•…

Zoek naar studentenjobs:
• Websites
• Facebook
• Interimkantoren
• Ga zelf langs
• Via via

Solliciteer op jobs:
• Reageer op
vacaturemails
• Stuur een mail
voor een job
• Vul online
formulieren in
• Ga zelf langs

Ga naar de volgende ronde:
• Documenten in orde
brengen
• Op gesprek
• Telefoneren
• Contract

Houd dit digitaal en op
papier goed bij.

Begin op tijd te zoeken:
voor de zomer zoek je in
maart/april.

Solliciteer op veel jobs.

Oefen het gesprek en
bereid je goed voor.

Update je documenten
regelmatig.

Zoek via verschillende
kanalen.

Controleer je mail
en telefoon. Antwoord
en bel terug.

nooit zonder
! Werk

contract.
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Zorg voor
duidelijke titels

Zorg voor
duidelijke titels

Familienaam in hoofdletters

Animatorcursus
Buurtsport Brussel
Schrijf alleen welke richting je nu doet

Verkoop
Zara
Babysit - studentenjob
Kleren
opplooien
Oppassen op 4 kinderen van 1 tot 8 jaar
Klanten
helpen spelletjes en knutselactiviteiten
Baby’s verzorgen,
Zet telkens de datum,
Rekken
aanvullen
titel, plaats en taken.
Huiswerk
en uitstapjes maken

spreken en begrijpen

Basiskennis
Moedertaal
Zeer goed
Tweede taal

Frans
Turks
Nederlands

Zeer goed

Basiskennis
Koken
Dansen

Ik ben geboren op 14 april 2002 te Schaarbeek.

A A N V U L L E N D E I NActief
FO R Men
ATbezig
IE
Eigenschappen
Klantvriendelijk
Interesses
Koken
Beschikbaarheid
Vakanties
Dansen
Schooljaar
Eigenschappen
Actief en bezig
Klantvriendelijk
Ik ben geboren op 14 april 2002 te Schaarbeek.
Beschikbaarheid
Vakanties
Schooljaar

Excel
Interesses

A A N V U L L E N D E I NGoede
FO R Mkennis
AT I E
Word

E-mail & internet

Word
Goede kennis
I N FO R M AT I C A K E N N I S
Excel
Basiskennis

Zet per taal het niveau

Zet per taal het niveau

Geen werkervaring?
Vermeld wat je kan.

Geen werkervaring?
Vermeld wat je kan.

Schaarbeek

Jette
Schaarbeek

Anderlecht
Elsene
Jette

Anderlecht
Elsene

TWEETALIG FR-NL

JOBSTUDENT

JOBSTUDENT

TWEETALIG FR-NL

- 18 jaar?
Zet je geboortedatum onderaan

Alle schoolvakanties
Zaterdag en zondag

Ik
bereid
warme en
gerechten en desserts op familiefeesten.
Geef
kort je interesses
Ik
ben heelDitactief
en ik wil altijd iets nieuw leren.
je kwaliteiten.
geeft een
goed beeld van jou.
Ik zit niet graag stil, ik ben altijd bezig.
Ik ben vriendelijk en zorg voor een goede service.
Ik bereid warme gerechten en desserts op familiefeesten.
Alle
schoolvakanties
Ik ben
heel actief en ik wil altijd iets nieuw leren.
Zaterdag en zondag
Ik zit niet graag stil, ik ben altijd bezig.
- 18 jaar?
Ik benonderaan
vriendelijk en zorg voor een goede service.
Zet je geboortedatum

Geef kort je interesses en
je kwaliteiten. Dit geeft een
goed beeld van jou.

spreken en begrijpen

Turks
E-mail & internet

Zeer goed

spreken en begrijpen

I N FO R M AT I C A K E NBasiskennis
NIS
Engels

vlot spreken en schrijven

spreken en begrijpen

vlot spreken en schrijven

Tweede taal

Nederlands
TA L E N K E N N I S
Engels

P R A K T I S C H E VA A R
I G Egraag
H E D Eadvies
N
Verkoop
IkDgeef
en ik ben commercieel ingesteld.
Ik ben behulpzaam en klantvriendelijk.
Schoonmaak
Stof afnemen, stofzuigen, dweilen, afwassen, ramen lappen.
Ik hou ervan om alles netjes te ordenen en werk heel nauwkeurig.
TA L E N K E N N I S
Verkoop
Ik geef graag advies en ik ben commercieel ingesteld.
Ik ben behulpzaam en klantvriendelijk.
Frans
Moedertaal

20__-20__

Babysit
Oppassen
TABE VA A R
P R A Gebruik
K T I Sde
CH
D I G E H Eop
D E4Nkinderen van 1 tot 8 jaar
Baby’s verzorgen, spelletjes en knutselactiviteiten
toets voor een
mooie structuur
Huiswerk
en uitstapjes
maken
Schoonmaak
Stof
afnemen,
stofzuigen,
dweilen, afwassen, ramen lappen.
Ik hou ervan om alles netjes te ordenen en werk heel nauwkeurig.

Gebruik de TAB
toets voor een
mooie structuur

Augustus
20__-20__20__

W E R K E R VA R I N G
20__-20__
4de jaar Economie Moderne Talen Sint Guido Instituut, Nederlandstalig onderwijs
April 20__20__
Animatorcursus
Buurtsport
Brussel
Augustus
Verkoop - studentenjob
Zara
Kleren opplooien
Klanten helpen
W E R K E R VA R I N G
Zet telkens de datum,
Rekken aanvullen
titel, plaats en taken.

OPLEIDING

April 20__

Postcode - Gemeente
Schrijf alleen welke richting je nu doet
0000 / 00 00 00
OPLEIDING
naamvoornaam@mail.com
de
Ik heb een rijbewijs B en4een
brommer
jaar
Economie Moderne Talen Sint Guido Instituut, Nederlandstalig onderwijs
20__-20__

Straat - nummer - bus
Postcode - Gemeente
0000 / 00 00 00
Familienaam in hoofdletters
naamvoornaam@mail.com
Voornaam en FAMILIENAAM
Ik heb een
rijbewijs
B en een brommer
Straat
- nummer
- bus

Voornaam en FAMILIENAAM

Waar vind je vacatures?

Per sector

Algemene websites

Animator

Promotie

www.jeugdwerkjobs.be
www.vgc.be/aanbod/vrije-tijd/speelpleinen
www.jeugdinbrussel.be

www.yessir.be
www.promosapiens.be
http://thefrontlinecompany.be
www.maisonrouge.be/nl
www.4ucampus.be/nl/team/studentenjobs
www.promoplan.be

www.actiris.be > jongeren > ik zoek werk > studentenjobs
www.vdab.be > zoek een job > contracttype = studentenjobs
Geef je e-mailadres op en ontvang automatisch vacatures.
www.aviato.be (luchthaven)
www.studentenjobs.be
www.studentjob.be/nl
Universiteit / Hogeschool

Kijk op de website van je school voor vacatures.

Interimkantoren
• Registreer je via de website.
• Ga naar het kantoor in je buurt.
• Wat neem je mee?
- je identiteitskaart;
- je bankrekeningnummer;
- je cv (op papier en op USB-stick);
- de vacature die je vond op de website.
• Ga regelmatig naar het kantoor, dan komt je dossier bovenaan.
• Schrijf je in bij meerdere interimkantoren.
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Horeca
www.miseenplace.be
www.aramark.be
www.compass-group.be
www.flyingservice.be (+ 18 jaar)

Overheid
www.brussel.be > ‘vacatures’
www.brujob.be
www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen >
‘student’ intikken
www.despoorwegenwervenaan.be (+18 jaar)

Schoonmaak
www.facilicom.be/nl/studentenjobs-bij-facilicom
www.issjob.be
www.laurenty.be
www.belcco.be

Via de website van ...
Denk je aan een bedrijf, winkel of restaurant?
• Zoek boven of onderaan de website naar “vacatures”,
“jobs”, “werken bij”, ...
bv. www.kruidvat.be, www.lidl.be, www.quick.be, ...
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Spontaan solliciteren

Een vacature lezen

Wacht niet op een vacature, maar contacteer zelf bedrijven
en organisaties.
Dat is ook een heel effectieve manier om een studentenjob
te vinden!

Interimkantoor/bedrijf in stad/gemeente zoekt

STUDENT SCHOONMAKER/-STER TE BRUSSEL
Studentenjob - Online sinds 18 mei
Taken:
wat doe je in de job ?

Functieomschrijving
Gebruik je netwerk!
Waar werken je familie en vrienden? Zoeken ze daar
ook jobstudenten?
Vraag hen om jouw cv door te geven aan hun baas.
- ouders, broers en zussen;
- familie, ooms, tantes, neven & nichten;
- vrienden, ouders van vrienden;
- leerkrachten, stagebegeleiders;
- …

Je staat in voor het onderhoud en de schoonmaak van glaspartijen
en verschillende ruimtes: burelen, gangen, sanitair, traphal …
Je gebruikt allerlei producten en materialen zoals borstels, microvezeldoeken,
mop, stofzuiger, …

Profiel
Je bent betrouwbaar en stipt.
Je kan je zelfstandig verplaatsen naar de plaats van tewerkstelling.

Kwaliteiten:
ben jij de persoon
die ze zoeken?

Je bent klantvriendelijk en straalt enthousiasme uit.
Je bent discreet, verzorgd, beleefd en vriendelijk naar collega’s en naar klanten.
Je bent een echte teamspeler.
Je kan autonoom werken en besteedt aandacht aan de kwaliteit van je werk.

Ga naar winkels en bedrijven in de buurt.
Kijk voor restaurants, cafés, hotels, snackbars, winkels, …
- Kleed je netjes
- Print je cv en steek hem in een mapje.
- Zeg je naam en vraag naar de verantwoordelijke
• Vertel dat je op zoek bent naar een studentenjob.
- Presenteer jezelf positief.
- Geef je cv af en vraag hoe ze je contacteren.
• Is de verantwoordelijke niet aanwezig?
- Vraag om je cv af te geven.
- Vraag wanneer hij/zij wel aanwezig is.
- Ga opnieuw langs met je cv.
• Zoeken ze geen jobstudenten?
- Jammer. Op naar de volgende winkel.

Talenkennis
•

Contract

Nederlands (zeer goed)

•

Studentenjob

•

Contract van bepaalde duur van juli of augustus

Werkervaring

Deeltijds - 15 uren per week, te presteren in
5 dagen
Locatie:
waar kan je werken?
Plaats tewerkstelling

Geen ervaring

SINT-GILLIS

•

Waar en hoe solliciteren?
Via e-mail: e-mailadres bedrijf/interimkantoor
Contact: Naam en voornaam contactpersoon
Naam interimkantoor/bedrijf
Adres interimkantoor/bedrijf

Kijk ook alvast op de website en kijk of er een vacature
open staat.
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Periode:
wanneer kan je werken?

Persoonlijk aanmelden

Sollicitatieprocedure:
hoe solliciteer je
voor deze job?

SOLLICITEER NU

Solliciteren met cv.
Contact:
waar en bij wie kan je
vragen stellen?
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Hoe verstuur je je cv per e-mail?
Lees goed de vacature:
• Welke taken moet je doen?
• Wat moet je kennen en kunnen?
Schrijf kort waarom je solliciteert, wat je motivatie is
en wat je goed kan.
! Je e-mail is ook je motivatiebrief

Wordt een motivatiebrief gevraagd of solliciteer je
voor een administratieve functie?
• Voeg een motivatiebrief en cv toe in bijlage.
• Vermeld kort in je mail voor welke functie je solliciteert.

Solliciteren kan ook met een online formulier op de website.
Bereid je goed voor, vul daarna het formulier in:

Verzenden

• Lees goed de vacature.

Aan...
CC...
Onderwerp:

• Waarom wil je deze job graag doen?

Zet de functie
in het onderwerp

• Welke kennis en ervaring kan je gebruiken voor deze job?

Jobstudent Horecamedewerker Vilvoorde

Vergeet je cv niet toe te voegen in bijlage!
Bijgevoegd:

Beste mevrouw,

cv naam voornaam

• Vul alle gegevens correct in.
Lees het formulier na op het einde en controleer je bijlagen.

Gebruik de beleefdheidsvorm ‘u’

Op de website van VDAB zag ik dat u op zoek bent naar horecamedewerkers in Vilvoorde.
Graag stel ik mij kandidaat.
Ik ben tweetalig Nederlands, Frans en ik heb een goede basiskennis van Engels.
Ik ben 18 jaar en ik heb een brommer dus ik ben flexibel. Koken doe ik thuis en op
feesten: ik kan groeten en fruit snijden, desserts maken, borden dresseren, …
Ik help altijd in het huishouden, dus ik kan poetsen en afwassen.

Let op taalfouten, laat je mail nalezen!

Ik leg gemakkelijk contacten met mensen en ik ben heel vriendelijk. Ik zal altijd een
oplossing zoeken en een correcte service aanbieden. Als ik werk, kijk ik goed hoe
anderen hun taken doen en leer ik snel bij. Ik werk proper en georganiseerd, wat zeker
nodig is in de keuken.

Je ervaring, je opleiding, je kennis

en vaardigheden
In bijlage vindt u mijn cv met meer informatie.
Ik wil mijn motivatie graag toelichten in een persoonlijk gesprek.
Met vriendelijke groeten,
Voornaam FAMILIENAAM
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Het sollicitatiegesprek

Bereid je goed voor

Kies een
gepaste outfit:
netjes, maar
niet te stijf.

Zoek vooraf op:
het adres, hoe
geraak je er,
wie is je contactpersoon.

Kom ruim op tijd,
houd rekening
met vertragingen.

Let op je lichaamstaal

Zit
recht.
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Houd
oogcontact.

Spreek
duidelijk.

Glimlach af
en toe, daar
ontspan je van.
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Stel jezelf eens voor…
Nu kan je over je talenten praten!
• Bereid deze vraag goed voor.
• Oefen met je ouders, je vrienden of voor de spiegel.
Wie ben ik? Naam, leeftijd, woonplaats, studies, ...

Mijn opleiding en (werk)ervaring.

Mijn kwaliteiten, talenkennis, pc-kennis,… die belangrijk zijn voor de job.

Waarom wil ik deze job doen? Waarom is deze ervaring interessant voor mij?

Antwoorden op typische vragen bij een gesprek.
Heb je de juiste kwaliteiten
voor de job? Heb je ervaring
in deze job?

Welke ervaring heb je?
Wat zijn je kwaliteiten?

Relevante werkervaring
bedrijf, functie, taken,…
Taken uit andere jobs die ook
in deze job belangrijk zijn.
Kwaliteiten die nodig zijn in
deze job.
De talen die je spreekt.

Ik heb de rekken gevuld in een
supermarkt.
Ik heb daar ook gepoetst en de
klanten geholpen.
Ik leerde mijn werk organiseren en
met klanten omgaan.
Ik spreek Nederlands en een
beetje Frans.

Wat is je motivatie?
Waarom wil je bij ons
werken?

Wat weet je over het bedrijf?
Waarom wil je daar graag
werken?

Waarom wil je werken?

Zelfstandig zijn, op je eigen
benen staan, ervaring opdoen
voor later,…

Waarom wil je werken in dit
bedrijf?

Wat weet je over het bedrijf, de
stijl, de producten,… Ik kom zelf
vaak eten bij Swift. Ik vind het
een toffe sfeer en het lijkt me
leuk om hier te werken.

Bekijk vooraf de website
van het bedrijf!

Waarom wil je deze functie
doen?

Welke dingen lijken je leuk.
Ik hou van mode en ik help graag
mensen met advies.
Ik werk graag met kinderen.

Wat studeer je?
Hoe gaat het op school?

Ik studeer nu in het 5de jaar
elektriciteit en het is heel
interessant voor mij.

Antwoord positief, ook
als je niet zo graag naar
school gaat!
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Geef eens 3 kwaliteiten
van jezelf.

Wees origineel - stipt, sociaal
gemotiveerd en flexibel - moet
je sowieso zijn in elke job.

Geef kwaliteiten die relevant
zijn voor de functie.

Verkoop: geduldig, vriendelijk,
hulpvaardig, …
Schoonmaak: georganiseerd,
gestructureerd, precies, …

Geef ook telkens een
voorbeeld, een situatie.

Hulpvaardig: ik help de
buurvrouw met haar inkopen.
Vriendelijk: ik heb geduld met
klanten en behoud mijn glimlach
altijd.

Wat zijn je zwakke punten?

Denk op voorhand ook na
over je zwakke punten.

Geef een eigenschap die ook
positief kan zijn.
Kies punten die niet relevant
zijn voor de job.
Toon hoe je jezelf kan
verbeteren.
Sommige punten zeg je beter
niet: slordig, agressief,
vaak te laat, …

Ik ben koppig: als ik aan iets
begin wil ik het graag helemaal
afwerken.
Ik ben soms gulzig, maar dat is
geen probleem in mijn werk.
Ik ben in het begin verlegen, maar
ik doe moeite om collega’s beter te
leren kennen, dan gaat het beter.
Minimaliseer: soms,
redelijk, een beetje; …

Hou je van werken
in een team?
Geef concrete voorbeelden
van een vorige studentenjob,
een stage, vrijwilligerswerk,
hobby of sport, groepswerk op
school, …

Wat is de kleur van je
ondergoed? Wat is je geloof?
Heb je een vriend?
De werkgever is niet
geïnteresseerd in je antwoord,
maar in je reactie.
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Tijdens mijn stage werkte ik in
een team van vijf personen. Ik
vond dit heel leuk omdat je veel
van elkaar leert en elkaar kan
steunen.

Stel je grenzen.
Reageer niet agressief.

Het spijt me, maar ik begrijp niet
goed waarom u deze vraag stelt.
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Wat doe je in je vrije tijd, wat
zijn je interesses of hobby’s?

Heb je weinig werkervaring? Hobby’s en
interesses kunnen dat
compenseren.

Praat over hobby’s die relevant
zijn voor de job.

Mode: ik volg de laatste trends.
Sport: ik zit in een voetbalclub
en geef training voor kinderen.

Lieg niet: de werkgever kan
je vragen welk boek je las of
welke film je zag.

Boeken: ik lees graag boeken
omdat ik zo kan ontspannen en
bijleren.
Films: ik kijk naar televisie om
Nederlands te oefenen.

Waarom moeten we voor jou
kiezen voor deze job?
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Herhaal je kwaliteiten.

Ik ben iemand die echt snel
leert en ik zou het team goed
ondersteunen.

Geef je specifieke motivatie
voor de job.

Bij Swift werken is echt een droom
voor mij, het is zo’n leuke winkel.
Ik kan heel snel werken en maak
het werk voor de anderen lichter.

Heb je nog vragen
voor de werkgever?
Bedenk vooraf enkele vragen.
Dat toont je motivatie.

Wat zijn de exacte taken?
Wat zijn de werkuren?
Werk ik altijd op dezelfde plek?
Is het een groot team?

Vraag geen dingen die de
werkgever al vertelde of dingen
die je al op voorhand moest
weten. Vraag ook niet direct
achter geld of pauzes, zo toon
je niet je motivatie.

Vraag niet:
Hoeveel verdien ik?
Hoeveel pauze heb ik?
Voor welke winkel is het?
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Welke documenten heb je nodig om te solliciteren?
		
		
		
		
		
		
		

Recente CV
Basis motivatiebrief
Identiteitskaart + pincode
Student@Work-attest
Schoolattest
Bankrekeningnummer
Recente professionele foto

Zorg voor updates van
je documenten.

Houd alles goed bij
op papier en digitaal.
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NOTA’S:

Contacteer Leerwinkel Brussel

www.leerwinkel.brussels
info@leerwinkel.brussels
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Zit je na het lezen van deze brochure
toch nog met vragen of heb je graag
nog wat extra hulp?
Kom dan zeker eens langs op woensdagnamiddag (13u30 – 16u) bij het Infopunt
Jobstudent Brussel.
Nieuwe inschrijvingen gebeuren steeds
om 13u30 of op afspraak.
Wij helpen je met je cv, je motivatiebrief, …
en zoeken samen naar vacatures.
Infopunt Jobstudent Brussel
Astrotoren (Verdieping M)
Sterrenkundelaan 14
1210 Brussel
Bereikbaar met metro 2&6 – halte Madou
Maak een afspraak via mail of telefoon:
0486/75 41 96 – 0484/80 91 73
jobstudent@jumpnaarwerk.brussels

Of bekijk ons filmpje op YouTube via de QR code.
www.jumpnaarwerk.brussels

een initiatief van

in samenwerking met

met de steun van

V.U. STEEF CORIJN - TRACE BRUSSEL VZW - ANTWERPSELAAN 26 - 1000 BRUSSEL
REALISATIE: WWW.TOMATOLAB.EU - ILLUSTRATIES: STUDIO MONK

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte
van de laatste vacatures.
www.facebook.com/jumpnaarwerk

