Tools om een job of stage in het buitenland
te vinden
TOOL

DOEL

Beroepenpunt van Brussel

In het Beroepenpunt van Brussel vind je verschillende Brusselse
actoren voor tewerkstelling, opleiding en onderwijs. En dat
onder eenzelfde dak!

Buitenlandse Zaken, Buitenlandse
Handel
en Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken
Ontwikkelingssamenwerking
Een gratis kaart waarmee u gedurende een tijdelijk verblijf in de
28 EU-landen, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland
De
Europese toegang hebt tot medisch noodzakelijke zorg binnen het
ziekteverzekeringskaart
openbare zorgstelsel. U krijgt de zorg onder dezelfde
voorwaarden en tegen dezelfde kosten (in sommige landen
gratis) als de mensen die in dat land verzekerd zijn.
De Taalcheques bieden je de mogelijkheid om je talenkennis van
De Taalcheques
het Nederlands, Frans of Engels te verbeteren.
Platform met hulpmiddelen ontwikkeld door Pôle Emploi
Een platform om uw mobiliteitsproject voor te bereiden:
Emploi Store
infofiches per land, taallessen en testen om uw niveau te
bepalen, tools voor het opstellen van een cv, tools voor virtuele
sollicitatiegesprekken ...
ENIC: European Network of Information Centres in the
European Region
NARIC: National Academic Recognition Information Centres in
ENIC-NARIC
the European Union
De weg naar erkenning van academische en professionele
kwalificaties
EURopean Employment Services
EURES
Het Europees Portaal Voor Beroepsmobiliteit
Euroguidance
bevordert
de
mobiliteit
door
opleidingsconsulenten, loopbaanadviseurs en belangstellenden
Euroguidance
te helpen bij het vinden van het aanbod voor EU-burgers in
Europa. Klik op een van de links en ontdek hoe Euroguidance u
kan helpen.
Vijf documenten om uw vaardigheden en kwalificaties duidelijk
Europass
en gemakkelijk te kunnen uitleggen in Europa.
Europe Direct
Antwoorden op vragen over uw EU-rechten, subsidies, enz.
Federale
Overheidsdienst FOD Financiën heeft uiteenlopende opdrachten op fiscale,
FINANCIËN
financiële en andere domeinen.
Go Strange maakt je gratis en voor niks wegwijs in de
Go Strange
waaier aan mogelijkheden voor Vlaamse jongeren om
een interculturele ervaring te beleven in het buitenland.
Invest-Export
Bent u een Brusselse onderneming?
Actiris
Avenue de l'Astronomie 14
1210 Bruxelles
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Ontdek op deze site alle nuttige informatie om uw export een
duwtje in de rug te geven.
Kamiel maakt je internationaal mobiel. Hij is er voor jongeren
Kamiel
tussen 16 en 30 jaar oud die voor een tijdelijke, niet-toeristische
activiteit naar het buitenland gaan.
Het EU-systeem voor wederzijdse informatie over sociale
Mutual Information System on bescherming (MISSOC) biedt gedetailleerde, vergelijkbare en
Social Protection
recente informatie over socialebeschermingsstelsels in het
Engels, Frans en Duits.
Het doel van PLOTEUS is om leerlingen en studenten,
werkzoekenden,
arbeiders
en
bedienden,
ouders,
Ploteus
loopbaanadviseurs en leerkrachten te helpen bij hun zoektocht
naar opleidings- en bijscholingsmogelijkheden in Europa.
Werken en leven in het buitenland met Reizen en werken in het
PVTistes.net
buitenland met Werkvakantieprogramma.
PVTistes.net begeleidt u voor elke stap van uw project.
Europees mobiliteitsprogramma voor 35-plussers
Reactivate
Financiële steun voor een sollicitatiegesprek, huisvesting en
taallessen in een ander EU-land.
Een hulpmiddel om na te gaan of een beroep in een ander EURegulated professions database
land gereglementeerd is.
De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid int en beheert de sociale
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
werkgevers- en werknemersbijdragen
De Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening past het stelsel van de
werkloosheidsverzekering
en
een
aantal
tewerkstellingsmaatregelen toe.
U bent werknemer, werkloze of werkzoekende? U hebt een
RVA
welbepaald document nodig?
Hier vindt u informatie: werkloosheidsverzekering en uitkeringen,
een
aantal
tewerkstellingsmaatregelen,
loopbaanonderbreking en tijdskrediet , enz...
Uw Europa
Hulp en advies bij wonen, werken en reizen in de EU
De VDAB brengt het beschikbare opleidingsaanbod voor
VDAB
Nederlandstaligen in Brussel en Vlaanderen samen.

Vokans

WAPES
Werkvakantievisum

Your First EURES Job

Actiris
Avenue de l'Astronomie 14
1210 Bruxelles

Aanpassing van cv's aan het Engelse model.
Betalende dienst, gratis onder 3 voorwaarden:
 Een actief dossier bij Actiris hebben
 Niet-werkende werkzoekende zijn
 In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd zijn
World Association of Public Employment Services
Hulp bij het organiseren van een verblijf met WVV in Australië,
Canada en Nieuw-Zeeland (visum, taalcursussen enz.).
Gratis informatiesessies, maar begeleidingsdienst te betalen.
Europees mobiliteitsprogramma voor 18-35-jarigen
Financiële steun voor een sollicitatiegesprek, huisvesting en
taallessen in een ander EU-land (+ IJsland en Noorwegen).
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