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UITNODIGING

Rekruteren over
de frans-belgische grens
& grensoverschrijdende stages
Iets voor jou?
Vind je moeilijk nieuwe medewerkers?
Zoekt jouw school stageplaatsen in het buitenland voor haar studenten?
Kom dan naar ons event over grensarbeid. Wij vertellen je hoe je laatstejaarsstudenten
en stagiairs voorbereidt op een stage of baan over de Frans-Belgische grens.

dinsdag 24 april 2018
van 18.30 uur tot 21 uur (ontvangst 18.15 UUR)
In Kortrijk

Ondernemerscentrum Kortrijk, Leiestraat 22, 8500 KORTRIJK
Er wordt vertaling voorzien (Frans / Nederlands)

Kom kennismaken met ondernemingen die de stap hebben gezet en werknemers van over de FransBelgische grens aangeworven hebben. Ook scholen met studenten die op het einde van hun studies aan
de andere kant van de grens stage lopen of een opleiding volgen, zullen aanwezig zijn.

PROGRAMMA

IK SCHRIJF ME IN

Onze doelgroep

Ondernemers, verantwoordelijken van universiteiten en hogescholen, politici die verantwoordelijk zijn voor
werk en economie, de socio-economische verantwoordelijken van de drie deelregio’s van de Eurometropool
(West-Vlaanderen, Wallonie picarde en Métropole Européenne de Lille)
Bent u buiten deze regio actief? Geen paniek, u bent eveneens van harte welkom!
Vergeet u niet in te schrijven.

Onze doelstellingen

U informeren over:
• de tewerkstellingsmogelijkheden aan beide zijden van de Frans-Belgische grens
• de begeleidingsmogelijkheden voor bedrijven en de tewerkstellingsmaatregelen
• de participerende organisaties
U sensibiliseren voor:
• de noodzaak om opleidingen te organiseren in functie van de behoeften van de bedrijven
• de mogelijkheid en de noodzaak om potentiële werknemers vooraf op te leiden aan de hand van
excellente stages of grensoverschrijdende leertrajecten
• de mogelijkheid om gebruik te maken van grensoverschrijdend alternerend leren
Onze samenleving evolueert razendsnel. Het is dan ook noodzakelijk om de onderwijssector,
het alternerend leren en de bedrijfswereld erbij te betrekken teneinde de opleidingen maximaal
af te stemmen op de behoeften van de ondernemingen. Omdat de link tussen onderwijs en
de arbeidsmarkt reeds zeer sterk is, vormen stages en leertrajecten in bedrijven een echte
springplank om werk te vinden en tegemoet te komen aan de concrete behoeften van
bedrijven aan gekwalificeerd personeel.
Op die manier kunnen we een positieve dynamiek en een grensoverschrijdende werk- en
opleidingscultuur creëren en kunnen we de uitwisselingen tussen actoren bevorderen
zodat stagiairs/leerlingen sneller in dienst kunnen worden genomen.

