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In deze nieuwsbrief:




Terugblik op Food@Work Live



Gooi de deuren van je bedrijf open voor jong talent op UNIZO TECHCLASS van 3 maart 2015

Bent u al ingeschreven? Gratis conferentie: Naar duurzame en smaakvolle voeding - 18 november 2014 - Vlaams Huis van de
Voeding

Food@Work Live maakt voeding sexy bij studenten en werkzoekenden!
In het Vlaams huis van de Voeding vond op 23 en 25 oktober voor het eerst Food@Work Live plaats. Het opzet?
De voedingssector in the picture zetten bij zowel studenten als werkzoekenden. Met driehonderd bezoekende
leerlingen en honderd jobs in de aanbieding werd de eerste Food@Work Live een succes!
Dat de voedingssector een erg belangrijke werkgever is in West-Vlaanderen bewijzen de cijfers. Bijna één op vijf van alle werkende
West-Vlamingen is actief in de voedingsindustrie. De vraag naar werknemers is dan ook erg hoog, maar de realiteit toont dat die
werknemers vaak moeilijk te vinden zijn. De voedingsindustrie is weinig sexy of aantrekkelijk, zowel voor studenten als voor
werkzoekenden. Met Food@Work Live willen we daar verandering in brengen.
Student@Work
Veertien voedingsbedrijven stelden zich samen met uitzendkantoren en koepelorganisaties voor tijdens een studentendag. Zowat
driehonderd leerlingen uit veertien West- en Oost-Vlaamse middelbare scholen konden genieten van twaalf workshops, oefeningen en
zelfs sollicitatie-trainingen. De bedoeling? Jongeren warm maken voor een opleiding en een carrière in de voedingsindustrie.
Honderd Jobs
Niet enkel studenten werden geïntroduceerd in de wereld van de voeding. Twee dagen later maakten ook werkzoekenden kennis met de
sector. Een kennismaking met toekomstperspectief want tijdens de jobbeurs op zaterdagmorgen werden honderd vacatures
aangeboden.
Vervolg gegarandeerd
Dat Food@Work Live een vervolg krijgt, staat nu al vast. De scholen, bedrijven en werkzoekenden waren enthousiast en bij een
volgende editie wordt het aanbod nog verder uitgebreid.
Meer info op: www.foodatworklive.be

Naar duurzame en smaakvolle voeding - 18/11/2014, Vlaams Huis van de Voeding

Gooi de deuren van je bedrijf open voor jong talent op UNIZO TECHCLASS van 3 maart 2015

Lig je ervan wakker hoe je morgen nog voldoende en goed geschoold technisch personeel zal vinden? Doe dan zeker mee aan Techclass
op 3 maart 2015! En maak jongeren warm voor jouw beroep! Klassen uit de derde graad basisonderwijs en leerlingen uit het secundair
onderwijs nemen een kijkje achter de schermen van bedrijven uit de buurt en ontdekken hoe boeiend een technisch of wetenschappelijk
beroep is! De ideale manier om jongeren warm te maken voor een opleiding met toekomst! Meer info op www.ondernemendeschool.be.
Schrijf je hier in vóór 17 november 2014!
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