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Overhandiging certificaten YouthStart op
woensdag 30 oktober 2019 om 13 uur

Beste lezer

 

Graag nodigen we je uit op de certificatie-uitreiking van YouthStart op woensdag 30 oktober

om 13 uur in de Trouwkapel van het Gentse Stadhuis (Botermarkt 1, Gent), in aanwezigheid van

Bram Van Braeckevelt, schepen van Werk en Sociale Economie. 

YouthStart helpt 10 kanszoekende jongeren om opnieuw aansluiting te vinden bij onderwijs

en/of arbeidsmarkt. Deze 10 jongeren hebben de voorbije weken een YouthStart-training

gevolgd waarbij zowel hun talenten als hun ondernemingszin werden geprikkeld. Op woensdag

30 oktober stellen zij hun eigen project en bijhorend ondernemingsplan voor.

In samenwerking met VDAB, Stad Gent en lokale sociale organisaties biedt YouthStart jongeren

de kans om gratis aan de doorgedreven training deel te nemen. Na de training kunnen ze hun

project of idee verder uitwerken of meer vormgeven via een stage in een bedrijf of organisatie.

Dat vraagt een groot engagement van zowel het bedrijf of de organisatie als van de jongeren

zelf. Daarom is het van groot belang dat er een goede match wordt gevonden tussen de jongeren

en de stageplek.

Je bent van harte welkom op de certificatie-uitreiking.

Met vriendelijke groeten

⏲



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 78.400 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.
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