Op zoek
naar een
toffe job?

Kijk je uit naar een toffe
job die je goed kunt en
graag doet?
Maar weet je niet hoe je
zo’n job te pakken krijgt?
Stap dan in het Make it
Work-traject en verover
een job die bij jou past.

Alles begint met de eerste stap
In het Make it Work-traject stap je vrijwillig. Dit betekent
dat je zelfstandig gaat werken aan jouw doel: werk vinden
dat bij jou past.
De eerste stap is een kennismakingsgesprek. Daar hoor je
wat het Make it Work-traject inhoudt en hoe we het samen
aanpakken. Je maakt kennis met je coach. Jouw coach wordt
je klankbord en geeft ook alle opleidingen.
Na het gesprek beslis je of je in het traject stapt en maken we
concrete afspraken.

Op zoek naar jouw job
Samen met je coach stel je een stappenplan op. Jij vertelt wat voor
werk je graag zou willen doen. We kijken naar de mogelijkheden die
er zijn op de arbeidsmarkt.
Make it Work is een modulair programma. Jij kiest de thema’s uit
het programma die voor jou interessant zijn. Het gaat tenslotte
om jouw toekomst waarvoor jij de lead in handen neemt.
Enkele voorbeelden van modules:
 Ken jezelf: wat zijn je sterke talenten en waarden?
 Een cv en brief opstellen
 Solliciteren: we oefenen en trainen om in sollicitatiegesprekken
duidelijk te maken wie jij bent, wat je graag doet en waarom ze jou
zouden moeten aanwerven. We geven je tips hoe jij je presenteert
en wat je best wel en niet zegt.
Op het einde van de rit zal je merken dat je goed voorbereid bent.
Je staat sterker in je schoenen om een sollicitatiegesprek aan te gaan
en je slaagkansen om een job te veroveren zijn fameus gestegen.

Jouw job vinden
en houden
Op dat moment komen de jobhunters
van WaW in beeld. WaW is een
interim- en selectiebureau. In overleg
met jouw coach gaan de consulenten
van WaW in hun netwerk voor jou op
zoek naar een interessante job.
Zodra je aan het werk bent, begint de
jobcoaching op de werkvloer.
Dus ook nu je je job te pakken hebt,
blijft je coach paraat als klankbord en
adviseur.

MAKE
IT
WORK

Make it Work is een tewerkstellingsproject, georganiseerd en
gefinancierd door WaW, met steun van stad Antwerpen en het
Agentschap Opgroeien. Het traject is bedoeld voor jongeren in
moeilijkheden die in aanraking kwamen met het gerecht.
Coaching en opleiding maakt hen sterker bij sollicitaties en
tijdens de eerste maanden van hun tewerkstelling.
WaW gaat voor duurzame tewerkstelling en gelooft dat werk
dat aansluit bij wat je graag doet en goed kunt waarde creëert.

Jouw coaches

Ingrid Everaerts
Coach
Make it Work
Antwerpen

Nena Bergs
Coach
Make it Work
Antwerpen

Alice Frattari
Coach
Make it Work
Hasselt

Een team van ervaren en gedreven coaches staan naast je. Ze maken jouw talent
zichtbaar en versterken je kansen. Samen met de consulenten van WaW
in de kantoren van Antwerpen en Hasselt gaan ze op zoek naar een job
die bij jou past.

Interesse?
Stuur dan een mailtje naar info@make-it-work.be.
Of beter nog: bel of whatsapp
Ingrid op het nummer 0476 24 79 69
of Alice op het nummer 0472 24 29 68.

Met de steun van:

www.make-it-work.be

Eline Monteyne
Coach
Make it Work
Hasselt

