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Wat is een job- en opleidingsbeurs?

In een job- en opleidingsbeurs staat een bepaald
beroep centraal. Op de beurs worden enerzijds de
opleidingsmogelijkheden voor dit beroep
bekendgemaakt en toegelicht door de relevante
onderwijs- en opleidingsinstellingen. Ten tweede
stellen werkgevers hun vacatures voor dit
specifieke beroep voor op de beurs.

Waarom zou je als werkgever deelnemen
aan een job- en opleidingsbeurs?

Door je deelname aan een job- en opleidingsbeurs
informeer je een grote groep geïnteresseerden
omtrent de sector en het beroep. Daarnaast kom je
rechtstreeks in contact met tal van kandidaten voor
je vacatures.

Editie Stad Gent, VDAB, IVV Sint
Vincentius Gent, GO! Lyceum Gent,
PAULO, federale en lokale politie, G4S,
defensie, brandweer, KEY4ce Security,
Stad Gent – dienst Preventie

VDAB en Stad Gent organiseerden in 2019 een
job- en opleidingsbeurs voor de sector bewaking
& beveiliging.

Ten eerste namen een aantal onderwijs- en
opleidingsinstellingen deel aan de beurs: IVV Sint
Vincentius, GO! Lyceum en politieschool PAULO
stelden hun opleidingsaanbod voor op hun eigen
beursstand.

Ten tweede stelden verschillende werkgevers
hun vacatures voor op de beurs: van private
bewakingsfirma’s, over politie, defensie en
brandweer, tot de interne preventiedienst van de
Stad Gent. Aan de werkgevers werd bovendien
gevraagd om op hun beursstand aan te geven
welke van de 21st century skills centraal staan in
hun vacatures.

In totaal telde de beurs ruim 110 bezoekers.
Deelnemers konden rechtstreeks in gesprek gaan
met de verschillende onderwijsinstellingen en
werkgevers, konden hun kennis van de 21st
century skills testen, en werden op sommige
beursstanden uitgenodigd voor een aantal doe-
opdrachten.

Meer informatie?

Contacteer Astrid Faelens via astrid.faelens@stad.gent


