
 
 
 

                                            Je verdient beter 

 

Ambitieus internationaal project? De 
International Job Day verhoogt je 
slaagkansen 

 

Zoek je je geluk in het buitenland? Besef dat daar heel wat organisatie bij komt kijken. De International Job 

Day biedt een waardevol overzicht van de vele aspecten die je best niet over het hoofd ziet en stelt 

loopbaanavonturiers in staat zich optimaal voor te bereiden op hun buitenlands project. 

Stappenplan 

De Internationale Ondernemings-, Job- en Mobiliteitsdagen hanteren een praktisch stappenplan voor al wie 

een geslaagde internationale carrière wil uitbouwen. Eerst en vooral presenteren ze een checklist met een 

tiental zeer uiteenlopende vragen waar je best even bij stilstaat voor je je koffers pakt. Ben je na deze 

bedenkingen zeker van je stuk? Dan kun je je beginnen te verdiepen in de lijst van betrouwbare bronnen 

voor internationale vacatures, stages of opleidingen. Vervolgens regel je de legalisatie van je documenten 

en diploma, je visum, verblijfs- en werkvergunning en sta je stil bij de wetten van het land waar je naartoe 

verhuist. In volgende stappen doorloop je de nodige formaliteiten voor je vertrek bij binnenlandse instanties 

als dekking in geval van ongeval of ziekte en sociale zekerheid. Heb je al deze administratieve zeeën 

doorzwommen, dan kun je met een gerust hart op het vliegtuig stappen. 

 

Wereldwijde aspiraties 

Maar je hoeft nog niet meteen te emigreren om je activiteiten een meer internationaal karakter te verlenen. 

Ook wie vanuit het binnenland globaal wil werken en bv. wil exporteren of personeel wenst uit te sturen, 

vindt op deze vakbeurs een schat aan informatie. 

 

Naast conferenties voor onbegrensde jobhunters en een speciaal seminarie voor international minded 

ingenieurs, woon je er conferenties bij voor bedrijven of personen die een economische activiteit willen 

opstarten in het buitenland en een seminarie voor internationale HR-managers. 

International Job Day, 22/11, Koning Boudewijnstadion, Brussel. Online happening op 12/11. 

Info:www.internationaljobday.be. (06/11/2013)  


