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Meteen solliciteren voor 200 vacatures op
jobbeurs

De Stad Gent en VDAB organiseren samen een online jobbeurs van 19 tot 24

november. Op 23 november vindt de jobbeurs ook fysiek plaats in de

Handelsbeurs, met mondmaskers en Covid Safe Ticket. Werkzoekenden kunnen

er meteen solliciteren voor 200 vacatures bij meer dan 30 bedrijven.

Ondanks de coronacrisis is de werkloosheidsgraad in Gent gedaald tot 9 procent. Voor het eerst

in vijftien jaar zijn er minder dan 12.000 werkzoekenden. Ter vergelijking: in 2017 waren dat er

nog ruim 15.000. De Stad Gent en VDAB brengen werkzoekenden en bedrijven met veel

openstaande vacatures nu samen op een jobbeurs.
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Bezoekers kunnen op dinsdag 23 november in de Handelsbeurs meteen solliciteren op een van

de 200 vacatures. Op het digitale platform vinden werkzoekenden info over de bedrijven en alle

vacatures. Ze kunnen er ook hun cv rechtstreeks doorsturen naar de bedrijven, en op

maandag 22 en woensdag 24 november tussen 14 en 16 uur live in gesprek gaan met een bedrijf

dat hen interesseert. Ook voor een cv-check of sollicitatietips zijn werkzoekenden op de

jobbeurs op de juiste plek.

Onze jobbeurs brengt werkzoekenden en werkgevers bij elkaar. Er is vraag
naar uiteenlopende profielen, dus er liggen kansen voor iedereen. Zoveel
mogelijk Gentenaars in een goede, duurzame job: daar blijf ik, samen met
VDAB, voor gaan.
— Bram Van Braeckevelt, schepen van Werk

Welke vacatures?

Op de jobbeurs is onder meer vraag naar verkoopmedewerkers, operatoren, arbeiders bouw,

hout en groenonderhoud, logistiek medewerkers, administratief bedienden, huishoudhulpen,

keuken- en restaurantmedewerkers, store managers en zo meer.

VDAB heeft een resem aan tools die we inzetten om de match tussen vraag en
aanbod op de arbeidsmarkt te maken. Afhankelijk van de gevraagde profielen
zetten we in op fysieke, hybride of zelfs compleet digitale jobbeurzen. Samen
met de Stad Gent hebben we voor een hybride aanpak gekozen, op maat van
de lokale vraag.
— Freddy Van Malderen, provinciaal directeur VDAB Oost-Vlaanderen

De jobbeurs gaat zo veilig mogelijk door. Er wordt gezorgd voor ontsmetting, ventilatie en een

CO2-meter. De bezoekers moeten een mondmasker dragen en het Covid Safe Ticket tonen aan

de ingang.

Contact

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

mail joris.wauters@stad.gent

Meer informatie op stad.gent/jobbeurs
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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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