Interesse om stage te lopen bij KUNNIG?
Lees hier welke stappen je moet volgen en wie weet mogen we je binnenkort verwelkomen bij
KUNNIG!

STAP 1: STAGE AANVRAGEN
Bij de organisatie van een stage zijn 3 partijen betrokken:
 Jijzelf,
 jouw school of begeleiding
 en KUNNIG.
We vragen aan jouw school of begeleiding om eerst contact op te nemen met onze medewerkers van
de personeelsdienst: Eline Van Mieghem of Els Verlinden, en maken een afspraak voor een
kennismakend gesprek.

STAP 2: HET GESPREK
Jij en jouw begeleider komen op gesprek bij Eline Van Mieghem of Els Verlinden.

Wat komt er aan bod tijdens dat gesprek?






overlopen van je gegevens, eventuele stage- of werkervaring
jouw interesses
uitleg over de algemene werking bij KUNNIG (o.a. werktijden)
beantwoorden van je vragen
maken van praktische afspraken: duur stage, regeling i.v.m. contract …

Na het gesprek geven we jullie een rondleiding zodat je kan kennismaken met al onze afdelingen.

Breng volgende documenten mee naar het gesprek:








identiteitskaart en SIS-kaart
attest van de VDAB dat je in een beschutte werkplaats mag werken
kleefbriefje van de mutualiteit
getuigschrift
indien je nog voor jezelf kinderbijslag ontvangt, een attest van de instelling die de kinderbijslag
uitbetaalt
indien je een integratietegemoetkoming ontvangt, documenten van de FOD
psychosociaal verslag (Gouverneur Kinsbergen)

Ten laatste 1 week na het gesprek nemen we contact op met je school of begeleiding, met de
boodschap of je al dan niet stage kan lopen binnen KUNNIG. Bij positief nieuws maakt jouw
begeleiding een stagecontract op.

STAP 3: DE STAGE
Wij zorgen ervoor dat alles wat je nodig hebt om er een succes van te maken, klaarligt op je eerste
stagedag. Tijdens je stage wordt je begeleid door de werkleider(s) van de afdeling. Op regelmatige
tijdstippen bespreken we, samen met jou, het verloop van de stage.

STAP 4: DE EVALUATIE
Je stage zit er op, maar niet voordat we terug met de drie partijen en de werkleider(s) aan tafel zitten
om de hele stage te beoordelen. Jij weet nu wat het is om bij KUNNIG te werken en wie weet wordt dit
wel met een contract beloond.

