
OCMW VAN DE STAD BRUSSEL
Departement Tewerkstelling 

 en Sociale Economie

Antenne sociale
Op zoek naar werk?
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Met de MIVB

Metro :

Station Munthof of Hallepoort 

lijnen       en

Tram : halte Hallepoort 

lijnen        ,        en   

Bus : halte Vossenplein of Hallepoort

op lijnen          en  

Wagen : u kan betalend parkeren ter  
hoogte van de Hallepoort.



Bent u op zoek naar werk?  
U staat er niet alleen voor! 
Uw toekomst is onze prioriteit!

Op weg naar werk in twee maanden

Het OCMW van de Stad Brussel begeleidt u met  
‘Mission Locale’ van Brussel-Stad 8 weken in groep  
of individueel bij uw zoektocht naar werk.

Het programma

• 4 weken coaching in groep  
op het Departement Tewerkstelling en Sociale  
Economie van het OCMW van de Stad Brussel om :

• uw professioneel project te bepalen
• de huidige arbeidsmarkt te begrijpen
• een aantrekkelijk cv op te stellen voor  

werkgevers
• motivatiebrieven op te maken om de  

interesse van werkgevers te wekken 
• te anticiperen op vragen die gesteld worden 

tijdens solliciatiegesprekken.

Onze consultants helpen u met plezier !

Laat u gratis coachen !

• 4 weken individuele coaching of coaching  
in groep bij  ‘Mission Locale’ van Brussel-Stad   
om actie te ondernemen : 

• werkaanbiedingen te selecteren;
• uw cv aan te passen aan de verschillende  

vacatures;
• uw motivatiebrief te personaliseren;
• sollicitatiegesprekken te simuleren. 

Schrijf u nu gratis in!

Inschrijven voor de volgende jobcoaching-sessie 
kan eenvoudig op drie manieren :

•  contacteer uw inschakelingsagent  
•  bel het nummer 02 543 63 87
• of stuur een mail naar : 

coachingemploi@cpasbru.irisnet.be

Hoe ons bereiken ?

Departement Tewerkstelling en Sociale Economie
Abrikozenboomstraat 7   1000 Brussel

*  Deze sessies worden georganiseerd in het kader van Maatregel 500,  
gesubsidieerd door Actiris en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
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