TEAM TECHNICAL ASSISTANCE WERFT AAN
Wil je ontdekken wat je verder wil in het leven maar je weet niet goed hoe te beginnen ? ART2WORK kan je
helpen om te starten !
Je bent op zoek naar werk maar je hebt geen diploma en weinig ervaring ? ART2WORK stelt je voor om
mee te werken binnen haar TEAM TECHNICAL ASSISTANCE.
Sterf je van verlangen om je handen uit de mouwen te steken en te laten zien wat je kwaliteiten zijn ?
Wil je absoluut vooruit en ben je klaar om aan iedereen te laten zien dat je hard kan werken ?
Wil je werken, werken, werken, … ook tijdens het weekend, niet alleen om geld te verdienen, maar ook om
je goed te voelen in je vel omdat je moe bent ?
We stellen je een boeiende professionele ervaring voor. In Brusselse theaters, op grote concertpodia en op
zomerfestivals helpen bij het laden en lossen van camions, het bouwen en afbreken van theaterdecors en
tentoonstellingen, het installeren van licht en geluid voor een concert of het bouwen van een tribune ? Alleen
jij kan het zelf ontdekken.
Als dit je aanspreekt … dan wacht er je een uniek avontuur.
Zin om je professionele leven te starten … START2WORK ?

ART2WORK IS ER VOOR JOU ALS …
Je ingeschreven bent bij Actiris en woont in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest.
Je geen einddiploma middelbaar onderwijs hebt.
Je binnen de DSP-voorwaarden past:



Je bent tussen 18 en 25 jaar en je hebt al 12 maanden wachttijd doorlopen of je krijgt al 12 maanden
een werkloosheids- of OCMW-uitkering.
Je bent tussen 25 en 30 jaar en je hebt al 24 maanden een werkloosheids- of OCMW-uitkering.

HOE KAN JE DE DSP-DOCUMENTEN KRIJGEN ?
DSP is een professioneel DoorStroomProgramma.


Eerst en vooral :
Zoek het nummer van de jobaanbieding op onze website. Momenteel is dit 256788. Maak een
afspraak met een raadgever van Actiris en check zeer goed dat je binnen de voorwaarden DSP
past. Geef het nummer aan Actiris. Als alles ok is vraag dan aan Actiris het attest A6/J6PTPF.



Vervolgens :
Indien je recht hebt op een werkloosheidsuitkering ? Ga naar de RVA en vraag een attest C63.3
DSP.
Indien je recht het op een OCMW-uitkering ? Ga naar je OCMW en vraag het attest C63.3 DSP of
een gelijkaardig document dat bewijst dat je binnen de voorwaarden past.

ONS CONTACTEREN
Het enige dat je nog moet doen is ons je kandidatuur te versturen op recrute@art2work.be.
Een motivatiebrief, een CV, de twee attesten … en eventueel ook een liedje, gedichtje, foto, video, … om je
kandidatuur extra kleur te geven. Good luck !

WWW.ART2WORK.BE

