26 janvier - Welk beroep kiezen? Focus op de
knelpuntberoepen (online infosessie)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Wil je je graag (her)oriënteren maar weet je nog niet welk beroep te kiezen?
Wil je weten naar welke beroepen er veel vraag is?
De arbeidsmarkt is paradoxaal,
want ondanks het hoge aantal werkzoekenden hebben sommige sectoren moeite om aan te werven
vanwege een gebrek aan kandidaten.
Kom te weten voor welke beroepen er tekorten zijn.
Tijdens deze online infosessie geven we een overzicht van de knelpuntberoepen, waar je je kan
informeren en waar je hiervoor opleidingen en studies kan volgen.
Je hebt de mogelijkheid om tijdens de infosessie je vragen te stellen aan de consulent !
Aangezien de workshop online zal plaatsvinden :
- Is het aangeraden om voor een duidelijk beeld verbinding te maken via een computer.
- Neem deel aan de workshop via de onderstaande link ( https://cdm-bp.whereby.com/orientatie ) (te
openen via Google Chrome) 10 minuten voor de starttijd.
Voor wie?
Voor iedereen
Wanneer?
- Dinsdag 26 januari van 10u tot 11u30
- Dinsdag 9 februari van 10u tot 11u30
- Dinsdag 23 februari van 10u tot 11u30
Waar ?
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Online via Whereby
Klik op deze link om het atelier te volgen:

https://cdm-bp.whereby.com/orientatie

Heeft u een probleem met aanmelden ?
Bekijk de te volgen stappen in bijlage : http://ow.ly/yiOR50AmKwf
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