Wat doet het INFOPUNT JOBSTUDENT BRUSSEL (Tracé Brussel vzw) voor jou?
1) Je kan je gratis bij ons inschrijven. Wij geven informatie over het reglement van
studentenjobs en helpen jou met vragen of problemen over studentenjobs.
2) Wij helpen met het maken/verbeteren van je CV en motivatiebrief.
3) Je krijgt hulp bij je Student@Work attest (hoe dit aanvragen/downloaden, waar kan je dit
printen,...)
4) Je krijgt, indien gewenst, een lijst met mogelijke publieke plaatsen waar je op computers kan
zoeken naar een studentenjob.
5) Je krijgt mails met vacatures waar je zelf of via ons op kan solliciteren.
6) Wij oefenen, indien gewenst, met jou een (sollicitatie)gesprek voor een werkgever.
7) Wij kunnen op jouw vraag je gegevens doorsturen naar werkgevers.
8) Je kan, indien gewenst, deelnemen aan thematische (online) werktafels rond een bepaald
thema van studentenwerk.
9) De begeleiding duurt standaard 2 jaar. Je kan je op elk moment vroegtijdig uitschrijven
alsook vragen om begeleiding te verlengen. Bij uitschrijving krijg je een bericht.
Wat VERWACHTEN wij van jou?
1) Je geeft correcte gegevens door.
2) Je toont initiatief.
3) Je komt op (online) afspraak en reageert op persoonlijke mails.
Kan je uitzonderlijk niet komen? Zeg dan op voorhand af.
WAAR en HOE kan je ons bereiken?
Op woensdagnamiddag (13u30-16u) op afspraak in de Astrotoren of via een online afspraak via Zoom
of MS Teams.
Sterrenkundelaan 14 (verdieping M – Mezzanine), 1210 Sint-Joost-ten-Node.
Metro 2 en 6 tot halte Madou (volg de pijl Gemeentehuis/Actiris/Sterrenkundelaan).
Via mail: jobstudent@jumpnaarwerk.brussels
Via Facebook: www.facebook.com/JumpNaarWerk
Via telefoon/WhatsApp: 0486 75 41 96 of 0484 80 91 73
JOUW GEGEVENS en PRIVACY
Wij vinden het belangrijk dat jouw persoonlijke gegevens beschermd worden. Wij volgen hierin strikt
de regels van de privacywetgeving. Je gegevens kan je inkijken en wijzigen. Deze gegevens zullen niet
voor commerciële doeleinden gebruikt worden. Meer info vind je in de privacyverklaring op de
website www.tracebrussel.be in het deel “ik ben een klant”. Door in te schrijven en het charter te
tekenen, geef je jouw toestemming om ook eventuele gezondheidsaspecten op een minimale wijze op
te nemen in je dossier indien dit een belemmering zou betekenen voor een studentenjob.
Niet tevreden over de dienstverlening? Spreek ons aan of vul het formulier in op de website.

