Tielt, 2/10/2017

Beste ouders
Beste leerlingen

2017-2018 wordt een jaar waarin heel wat laatstejaarsleerlingen terecht zullen komen op de
arbeidsmarkt. Een eerste job komt steeds dichterbij. Dit brengt natuurlijk een aantal
praktische zaken omtrent het solliciteren (sollicitatiebrief en cv opmaken, op gesprek gaan…)
met zich mee.

Daarom heeft de directie van het VTI Tielt samen met de leerkrachten en Auxilios, partner in
personeelszaken, beslist om net als de voorbije schooljaren een “sollicitatietraject” aan te
bieden waarbij de leerlingen op een praktische manier begeleid worden naar de
arbeidsmarkt.
In november 2017 zal een aantal laatstejaarsleerlingen deelnemen aan een
sollicitatietraining en jobbeurs. Alles gaat door in de school tijdens de normale lesuren en is
aldus verplicht. De leerlingen worden via de leerkrachten geïnformeerd op welk tijdstip de
sessies doorgaan.
De training op 6 november 2017 (tijdens de normale lesuren) omvat een praktijkgerichte
training voor de leerlingen met tips en info hoe je het best kan solliciteren (cv en brief
opmaken, voorbereiden voor het sollicitatiegesprek, …). Deze training sluit nauw aan bij het
lessenpakket.
De training wordt verdergezet op donderdag 30 november 2017 (tijdens de lesuren) waarbij
de leerlingen solliciteren bij de infostand van een aantal bedrijven uit de regio Tielt. De
nadruk ligt ook hier op “leren solliciteren”.
z.o.z.

Geef zeker je voorkeur door!
Om de oefening nog aangenamer te maken, vragen we je individueel welke drie bedrijven je
voorkeur genieten om mee in contact te komen op deze jobbeurs. Je kan dit vanaf
09/10/2017 t.e.m. 20/10/2017 invullen op www.jobexpo.be (‘leerling’ > ‘West-Vlaanderen’
> ‘VTI Tielt’ > ‘Keuzeformulier leerlingen’ (rechtsbovenaan)).
Auxilios garandeert dat je minstens één van deze voorkeuren toegewezen krijgt.
Samengevat:
Voorkeur
Wanneer?

Duid 3 voorkeurbedrijven aan via de link op jobexpo.be
(09 oktober 2017 t.e.m. 20 oktober 2017)
06 november 2017
theoretische training
30 november 2017
praktijkbeurs

Directie VTI Tielt
Leerkrachten VTI Tielt
Auxilios BVBA

Neem ook een kijkje op www.jobexpo.be

