
Contactpersonen

mtech+ Oost-Vlaanderen | Astrid Du Four
Projectmedewerker
astrid.dufour@mtechplus.be
09 242 49 59

Compaan | Mich Van impe
Projectmedewerker
mich.vanimpe@compaan.be
0478 50 72 13

Introductie
Aan de slag in het atelier van CVO
Groeipunt Lokeren

Uitleg over de sector en de
verschillende activiteiten binnen de
metaal- en technologie sector
Bezoek en workshop bij Honda

Bezoek en workshop bij Volvo Car
Bezoek en workshop in het
trainingscentrum van VDAB

Bezoek en workshop bij Niko
Aan de slag met TEO

Bezoek en workshop bij PipeTech
Evaluatie

Programma

27/02/2023 - 03/03/2023

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Interesse? Neem contact
op met ons!

mtechplus.be 
compaan.be/metaalmatch

mtech+ Oost-Vlaanderen
Technologiepark 122
9052 Gent

https://mtechplus.be/projects/sectorbad-metaal-technologie/
https://mtechplus.be/projects/sectorbad-metaal-technologie/
https://www.compaan.be/metaalmatch


Op zoek naar werk?
Interesse in de sector
metaal & technologie?
Laat je inspireren door dit
sectorbad!

Gedurende 1 week maak je als werkzoekende
in Oost-Vlaanderen kennis met de sector.

Op het programma staan bezoeken bij
bedrijven zoals Volvo Car, Honda en Niko.
Daar zal je tijdens workshops de handen uit
de mouwen steken.

Ook ga je zélf aan de slag in het atelier van
CVO Groeipunt Lokeren en in de
competentiecentra van VDAB. 

Bij mtech+, het loopbaanfonds van de sector,
word je geïnspireerd om werk te maken van
een duurzame en kwaliteitsvolle loopbaan.

Interesse?
Kan je niet wachten om je verder te laten
inspireren?  Wil je jezelf al doende oriënteren? 
 We dompelen je onder in de metaal- en
technologiesector!

Dit sectorbad is gratis voor werkzoekenden.

Inschrijven
Je kan je inschrijven via Mich Van Impe
☎ 0478 50 72 13
✉ mich.vanimpe@compaan.be

Sectorbad metaal & technologie 
is een initiatief van mtech+ Oost-Vlaanderen 

in samenwerking met VDAB 
en uitgevoerd door Compaan

Je ontdekt je eigen interesses en talenten of
leert ze beter kennen
Je maakt kennis met interessante bedrijven
en jobs
Je ervaart hoe het er aan toe gaat op de
werkvloer
Je legt contacten
Je ontdekt de mogelijkheden om je verder
te ontwikkelen
Je proeft al doende van jobs in de sector
Je gaat naar huis met een schat aan
informatie én een competentierapport

Voordelen


