Websites studentenjobs
Algemeen
1.

VDAB
 Ga naar de website www.vdab.be
 Klik op “Zoek een job”
 Ga daarna naar “type contract” en vink
“studentenjobs” aan
 Vul jouw gemeente in (eventueel +
20km)
 Klik op de blauwe knop “zoek een job”
 Ga daarna naar de rechterbovenhoek
en klik op “datum”
 Je kan onderaan je e-mail adres
invullen voor de automatische mail

2.

Actiris
www.actiris.be
 Klik op “vacatures”
 Ga naar “Type werkaanbiedingen” en
klik op “studentenjob”

Interim
1. Ga naar de website
2. Kies “jobs” / “vacatures” / “zoek jobs” / …
3. Selecteer jobs
 Contract = studentenjobs
 Regio = Brussel
Interimbureaus:
 www.startpeople.be
 www.randstad.be
 www.manpower.be
 www.tempo-team.be
 www.asap.be
 www.adecco.be
 www.tracegroup.be
 www.t-interim.be
 www.unique.be
 www.actief.be
 www.vivaldisinterim.be
 www.konvert.be
 www.daoust.be
 www.accentjobs.be

4. Start zoekactie
5. Solliciteer  vul het formulier in
 Noteer je naam en paswoord
 Vul het formulier volledig in!















www.exaris.be
www.secretary-plus.be
www.kellyservices.be
www.impact.be
www.selecthr.be
www.ago.jobs
www.allo-solutions.be
www.axis.jobs
www.profilegroup.com
www.roberthalf.be
www.synergiejobs.be
www.viavera.be
www.jobmatch.be

Per sector
1. Horeca
 http://miseenplace.be
 www.howardagency.be
 www.jobkitchen.be
 www.horeca-job.be
 www.belgocatering.be/nl/vacatures.asp
x
 www.jobs.autogrill.be
 www.jobs4horeca.be
 www.jobs.sodexo.be
 www.issjob.be
 www.compass-group.be
2. Promo
 www.promoplan.be
 http://thefrontlinecompany.be
 http://demonstr8.com
3. Animator
 www.jeugdinbrussel.be
 www.jeugdwerkjobs.be
 www.vgc.be/aanbod/vrijetijd/speelpleinen
4. Babysitten
 https://bsit.com/nl/sitter
 babysits.be

5. Schoonmaak
 www.issjob.be
 www.orisma.be
 www.belcco.be
 www.gom.be
 www.euroclean.be
 www.bsc-cleaning.be
 www.werkenbijcare.be











www.lunchgarden.com
www.brusselshotelsassociation.be (Kies
Werkaanbiedingen)
www.lsgskychefs.com/location/brussels
www.mcdonalds.be/nl/tewerkstelling
www.jobs.accor.com
www.misterhoreca.be
www.job-horeca.be
www.exki.be/nl-be/jobs
http://horecacareer.be/job




www.maisonrouge.be/nl
https://www.bxlstudents.be/ 
KASTAR



https://www.jeugdwerkjobs.be/ 
‘Studentenjobs’




www.sitly.be/babysitwerk/brussel
www.kinderoppasdienst.be/#sitters





www.beluxcleaning.be
www.atalian.be (→ carrière)
www.iris.be ( Iris Group 
Vacatures)
www.homecleaningservices.be
https://belgievacature.be/




6. Winkels
 www.jobs.delhaize.be
 http://jobs.carrefour.eu/
 https://jobs.colruytgroup.com
 www.cora.be
 www.makro.be
 www.ikea.be  Vacatures
 www.hema.be
 www.zeeman.com  Over zeeman 
vacatures
 www.c-en-a.be  klik bovenaan op
Carrière  jobs
 www.hm.com  klik helemaal
onderaan op Carrière bij H&M











www.jobs.decathlon.be
https://www.werkenbijkruidvat.be/stud
entenjobs.html
https://jobs.di.be
www.voor-echt-handelstalent.be (Aldi)
www.blokker.be  Klik onderaan op
werken bij blokker
https://be.casashops.com/nl/  Klik
onderaan op werken bij casa
www.werkenbijlidl.be
www.brico.be/nl/makers/werken-bijbrico-jobstudent
www.krefel.be/nl  Klik onderaan op
vacatures

7. Overheid
 www.netbrussel.be  ons bedrijf  werken
 www.post.be  BPOST groep  werken bij de post
 https://www.vlaanderen.be/vacatures  ‘studenten’ intikken bij doorzoek vacatures
 www.despoorwegenwervenaan.be (+18)  studenten
 http://www.vgc.be/vacatures  vakantiejob
 https://www.brussel.be/werken-bij-de-stad-brussel-0  studentenjobs
8. Andere:
 Socio-culturele sector:
https://www.publiq.be/nl/vacaturebank?search=&region%5B%5D=340&type%5B%5D=330 
tijdelijk + BHG
 Zorgsector en werken in WZC: https://www.armonea.be/nl/jobs

Per applicatie





www.seal.jobs/nl/
www.nowjobs.be/nl-be
www.student.be/nl/student-app
www.swop.com

Verzamelwebsites



https://neuvoo.be/
www.indeed.be

Vrijwilligerswerk





Je kan terecht bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel:
www.kenniscentrumwwz.be/Steunpunt-Vrijwilligerswerk-Brussel
 Informatie over procedures, contracten, mogelijkheden, …
o Klik op “voor vrijwilligers”
o Klik op “kom eens langs”
o Klik op “wetten en regels”
 Vacatures voor vrijwilligerswerk: klik op “voor vrijwilligers” en “vacatures”.
 Onthaal in Muntpunt bibliotheek op 3de verdiep. Open van maandag tot donderdag van 12u
tot 14u en woensdag ook van 17u tot 19u.
www.vrijwilligerswerk.be jobdatabank
www.11.be/vacatures  filter “type” = vrijwillig

Stages










Selecteer stages i.p.v. studentenjobs bij “contracttype” op voorgaande websites.
Zoek naar stages op websites van bedrijven.
www.mijnstage.be  regio Brussel (sector kiezen)
www.11.be/vacatures  filter “type” = vrijwillig
https://www.student.be/nl/stages  regio Brussel
https://www.studentjob.be/stage  regio Brussel
https://be.indeed.com/jobs?l=Brussels+Hoofdstedelijk+Gewest&jt=internship  regio Brussel
https://www.gostrange.be/themas/stage  internationale stages
https://www.actiris.brussels/nl/burgers/werken-buiten-brussel/europese-stages/  europese
stages, enkel als je afgestudeerd bent

