Wil je graag bij KUNNIG als arbeider aan de slag?
Lees hier dan welke stappen je moet volgen en wie weet
word jij binnenkort onze nieuwe collega!
STAP 1: SCHRIFTELIJK SOLLICITEREN
Voordat je op gesprek mag komen, vragen we je om schriftelijk te solliciteren.
Mail je gegevens of stuur je gegevens per brief op (zie voorbeeld sollicitatiebrief). Voeg hierbij het
attest van de VDAB of van het Vlaams Fonds waarop vermeld staat dat je in een beschutte
werkplaats mag werken.
De medewerkers van de personeelsdienst bekijken je sollicitatie en beslissen of je wordt uitgenodigd
voor een gesprek.
Negatief nieuws: je ontvangt van ons een brief.
Positief nieuws: we bellen je op om een afspraak te maken voor een gesprek.
STAP 2: HET SOLLICITATIEGESPREK
Je komt op gesprek bij Els Verlinden of Eline Van Mieghem, medewerkers van de personeelsdienst.
Wat komt er aan bod tijdens het gesprek?






overlopen van je gegevens/werkervaring
vragen naar je interesses
een proefje om te kijken waar je goed in bent
bespreken van de taken die je binnen KUNNIG allemaal kan doen
beantwoorden van je vragen

Breng volgende documenten mee naar het gesprek:








identiteitskaart en SIS-kaart (= verplicht)
attest dat je in een beschutte werkplaats mag werken (= verplicht)
kleefbriefje van de mutualiteit (= verplicht)
diploma
indien je nog voor jezelf kinderbijslag krijgt, een attest van de instelling die de kinderbijslag
uitbetaalt
indien je een integratietegemoetkoming krijgt, papieren van FOD meebrengen
psychosociaal verslag (Gouverneur Kinsbergen)

1 week na het gesprek laten we je weten of je door mag naar de volgende stap.
STAP 3: DE PROEFSTAGE - PROEFDAG
Je draait 1 week / dag, onbetaald, mee op een afdeling. Je maakt kennis met KUNNIG, het échte werk
en je toekomstige collega’s. Zo ondervind je of het werk je bevalt en welke taken je het best liggen.
STAP 4: HET CONTRACT
Proficiat! Je hebt alle stappen goed doorlopen, je hebt de job!
Op je 1ste werkdag maken we tijd om je contract te ondertekenen en brengen we je werkkledij in
orde. Je krijgt van ons een rondleiding en we bespreken met jou de belangrijkste afspraken en regels
binnen KUNNIG.

