
WAT KAN JE ALS UITZENDCONSULENT  
MET WELQOME DOEN?

SCOUTING
Netwerkevent dat uitzendconsulenten, trajectbegeleiders en jongerenorganisaties  
met elkaar in contact brengt. Hier leer je ongetwijfeld nuttige contacten kennen 
die je kunnen helpen met je instroom.

WELQOME DAY
Een Welqome Day stoomt werkzoekende jongeren klaar voor een nieuwe 
job. Je kan als uitzender deelnemen aan een algemene Welqome Day en zo 
gemotiveerde jongeren ontmoeten of je kan zelf een Welqome Day op maat 
organiseren voor één van jouw klanten.

TRAINING
Dankzij Welqome kan je ook jongeren gratis opleiden. Dit kan op twee manieren:
• Via de opleidingskalender van Travi
• Door zelf een opleiding te organiseren waar voor je een terugbetaling vraagt  
 via de Welqome website.

TOOLS
Tools die jouw jongeren helpen om van hun uitzendopdracht een succes te maken:
• Welqome App voor onboarding
• Testyourselfie.eu om soft skills te testen
• Interiminfo.be waar je alle info over uitzendarbeid  
 en werk in het algemeen kan terugvinden.
• Welqome workshops rond soft skills en uitzendarbeid

Meer info op www.welqome.be



WAT KAN JE ALS TRAJECTBEGELEIDER
MET WELQOME DOEN?

SCOUTING
Netwerkevent dat uitzendconsulenten, trajectbegeleiders en jongerenorganisaties 
met elkaar in contact brengt. Hier leer je ongetwijfeld nuttige contacten kennen 
die je kunnen helpen met je instroom.

WELQOME DAY
Geeft jongeren een extra push: in de voormiddag interactieve workshops om  
jongeren volledig klaar te stomen voor een nieuwe job - in de namiddag  
solliciteren bij uitzenders met open vizier. Schrijf jongeren in voor een  
Welqome Day in hun regio.

TRAINING
Dankzij Welqome kunnen jongeren gratis opleidingen volgen. Dat is dan steeds in 
samenwerking met uitzendkantoren die hen daarvoor inschrijven. Die opleidingen 
vergroten de kans op een job aanzienlijk.

TOOLS
Tools die jouw jongeren helpen in hun zoektocht naar een job:
• Begeleid jongeren met de Welqome App
• Testyourselfie.eu om soft skills te testen
• Interiminfo.be waar je alle info over uitzendarbeid   
 en werk in het algemeen kan terugvinden
• Welqome workshops rond soft skills en uitzendarbeid

Meer info op www.welqome.be



WAT KAN JE ALS WERKZOEKENDE JONGERE
MET WELQOME DOEN?

WAT IS WELQOME?
Welqome, da’s dé gids voor jongeren in de jobjungle! Onze tools stomen je in 
sneltempo klaar voor je eerste job! Van tips tot workshops. Van opleiding tot een
date met je nieuwe werkgever.

WELQOME DAY
Welqome Days stomen je volledig klaar voor je zoektocht naar een job! Eerst volg 
je interactieve workshops die je voorbereiden op sollicitatiegesprekken met 
potentiële werkgevers. In de namiddag, ontmoet je een aantal uitzenders om je 
toekomstige job te scoren!

TRAINING
Mis je nog een concrete opleiding om je droomjob te scoren? Via een uitzendkantoor, 
kan je je gratis inschrijven voor één van de opleidingen van Welqome. Uitzenders 
kunnen ook een terugbetaling vragen voor een opleiding die jij volgt. Bel dus snel 
naar je uitzendconsulent en vertel hen meer over Welqome!

TOOLS
100% gratis tools die jouw helpen in je zoektocht  
naar een job:
• Testyourselfie.eu om weten hoe ‘t met je soft skills zit, 
  en waar je nog beter kan.
• Interiminfo.be waar je snel alle info over  
 uitzendarbeid en werk in het algemeen  
 kan terugvinden.

Meer info op www.welqome.be


