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Pop-up die schoolverlaters op weg naar job
helpt, blijft 2 maanden langer open

Klaar voor take-off heeft sinds de start in juli al meer dan 200 Gentse

schoolverlaters met een gesprek, workshop of online advies op weg naar een job

geholpen. De pop-up in de Brabantdam blijft langer open, tot 18 december 2020.

Langskomen gebeurt enkel op afspraak.

In de relancemaatregelen van de Stad Gent op het vlak van werk gaat speciale aandacht naar

jongeren die in deze periode de schoolbanken verlaten en op zoek gaan naar een job. De

coronacrisis heeft een zware impact op heel wat sectoren, en voor jongeren is het niet eenvoudig

om in de huidige omstandigheden hun eerste stappen te zetten op de arbeidsmarkt.

Positieve reacties

⏲

https://stad.gent/nl/werken-ondernemen/nieuws-evenementen/op-zoek-naar-je-eerste-job-kom-langs-bij-klaar-voor-take


OVER STAD GENT

Om jonge werkzoekenden extra te ondersteunen openden de Stad Gent en VDAB begin juli een

pop-up voor schoolverlaters, Klaar voor take-off. Door de aanhoudende coronacrisis, maar ook

als gevolg van de positieve reacties van de jongeren, heeft de Stad Gent beslist de

dienstverlening te verlengen tot 18 december. Langskomen kan echter alleen nog op afspraak,

via de website of via 0473 30 55 92. Online videogesprekken blijven mogelijk.

‘We hebben gemerkt dat werkzoekende jongeren - ongeacht hun
opleidingsniveau - met heel wat vragen en onzekerheden kampen, en dat een
gesprek over hun mogelijkheden en perspectieven hen echt vooruithelpt.’
— Bram Van Braeckevelt, schepen van Werk

Tips, advies en workshops

Zo'n 200 jongeren kwamen al langs in de pop-up of hadden een online gesprek. De consulenten

helpen hen met tips, adviezen en allerhande informatie, bijvoorbeeld over inschrijven bij

VDAB, solliciteren, hun cv, vacatures, de arbeidsmarkt, enzovoort. Als dat nodig is, volgt er een

tweede of derde gesprek.

Meer dan 100 jongeren namen ook deel aan een workshop aangeboden door verschillende

Gentse partnerorganisaties, onder meer over solliciteren, pitchen, een sollicitatiegesprek voeren

en een cv opstellen. Workshops en infosessies worden bekendgemaakt via www.stad.gent/take-

off.  

Contact

Joris Wauters, kabinet Van Braeckevelt, gsm 0498 28 70 23, e-mail joris.wauters@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 schepen.vanbraeckevelt@stad.gent
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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 261.000 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. Meer info via www.stad.gent.
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