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Jongeren maken kennis met metaal- en
technologiesector tijdens Beroepenrally

Leerlingen uit het vierde jaar secundair onderwijs maken op een

ervaringsgerichte manier kennis met technische beroepen tijdens de

Beroepenrally 'metaal en technologie' op donderdag 21 februari 2019. Dat doen ze

aan de hand van interessante en praktische activiteiten bij zes bedrijven uit de

Gentse metaal- en technologiesector in het Skaldenpark.

De Beroepenrally: een beproefd recept

Op donderdag 21 februari 2019 kunnen leerlingen uit het vierde jaar secundair onderwijs van

vier Gentse scholen (KTA Mobi, KTA GITO Groenkouter, Edugo Campus Glorieux en Don

Bosco Sint-Denijs Westrem) tijdens een halve dag op een unieke en leerrijke manier

kennismaken met enkele technische knelpuntberoepen.
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Deze vijfde editie van de Beroepenrally wordt georganiseerd door het sectorfonds TOFAM Oost-

Vlaanderen, Het Beroepenhuis en de Diensten Werk en Economie van de Stad Gent. Samen met

zes bedrijven uit de sector bieden zij een waaier aan activiteiten aan:

Brose: deurmodule van een auto monteren

OCAS:  metalen prototype inspecteren op fouten

Plastal: Kwaliteitscontrole van een bumpermodule

Tower: Koetswerk op onvolkomenheden controleren en bijschaven

Volvo Car Gent (Engine Center): Behendigheidstests afleggen voor het monteren van een

motorblok

Adient: hoes monteren op het metalen frame van een autostoel

'De kracht van de Beroepenrally ligt in de gedeelde inspanning van
werkgevers en onderwijs samen. Voor de jongeren biedt de rally perspectief
op een duurzame en kwaliteitsvolle job in het Gentse. En daar zet ik als
schepen van Werk graag mijn schouders mee onder.'
— Bram Van Braeckevelt, schepen van Werk

Talenten van jongeren

Voor de jongeren praktijkervaring kunnen opdoen op de Beroepenrally, krijgen ze een

inleidende les over de sector en de verschillende beroepen. Tijdens de Beroepenrally beleven de

jongeren het beroep in de realiteit en ontdekken ze hoe het er in die grote bedrijven aan toegaat.

Ze maken op een ervaringsgerichte manier kennis met de verschillende knelpuntberoepen en

leren zo hun eigen talenten ontdekken. Het Beroepenhuis en de bedrijfsmedewerkers ter plaatse

zorgen voor de begeleiding op maat van de jongeren tijdens de Beroepenrally.

'Vanuit de Dienst Economie vinden we het belangrijk om de organisatie van de
Beroepenrally financieel mee mogelijk te maken. Als Gent aantrekkelijk wil
blijven voor bedrijven, dan is het natuurlijk essentieel dat ze hier werknemers
met het juiste profiel vinden.'
— Sofie Bracke, schepen van Economie
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad
en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede
grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad
Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open,
solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.

Ann De Cuyper, Verantwoordelijke Onderwijs-arbeidsmarkt Stad Gent, gsm 0474 36 51 44, e-

mail ann.decuyper@stad.gent

Karen Maes, TOFAM Oost-Vlaanderen, gsm 0497 52 97 77

Sara Kooyman, Het Beroepenhuis vzw, tel. 09 330 85 50 of gsm 0485 27 67 09

Joris Wauters, kabinet schepen Van Braeckevelt, gsm 0498 28 70 23, e-mail

joris.wauters@stad.gent

Eline Creve, kabinet schepen Bracke, gsm 0473 83 75 82, e-mail eline.creve@stad.gent

Bevoegd

Bram Van Braeckevelt
Schepen van Personeel, Werk en Sociale Economie, Openbare Netheid en Toerisme, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 40, e-mail bram.vanbraeckevelt@stad.gent

Sofie Bracke
Schepen van Economie, Handel, Sport en Haven, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, gsm 0473 83
75 82 , 
e-mail schepen.bracke@stad.gent
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