
Je hebt een kennismakingsgesprek
met één van onze JongLeer-coaches.

Deze coaches bekijken samen met jou
wat jij nodig hebt in jouw traject naar
werk. Jij bepaalt zelf waar je stappen
wil in zetten en waarmee wij jou
kunnen ondersteunen. We bieden
werkateliers aan om na te gaan waar
jouw competenties en interesses
liggen. We voorzien vormingen die jou
sterker maken op persoonlijk - en
professioneel vlak ! Ook individueel
luisteren we naar jou.

Ben je nog niet klaar voor werk? Geen
probleem, dan bekijken we samen
waar we jou kunnen bij helpen zodat
je daar later wel klaar voor bent. 
Jij kiest alles zelf ! 

JongLeer iets voor jou?

scan de QR code en bekijk de introductievideo

Up, down?
Let's go up !

- together -

Hoe werkt het JongLeer-
traject?

Neem contact op met ons 
centraal aanmeldingspunt :

info@copact.be



Ben je tussen 18 en 30 jaar oud?

Zoek je je eigen weg en kan je wel een
duwtje in de rug gebruiken?

JongLeer zorgt voor een traject op maat en
volledig op jouw eigen tempo !

Heb je nood aan specifieke ondersteuning
en hulp buiten werk ?

JongLeer bekijkt met jou waar we kunnen
helpen. We zoeken voor jou en gaan eventueel

mee op pad om jou extra te ondersteunen. 

Ben je zoekende? Weet je niet goed  welke stappen te nemen in het leven ?

Heb je moeite om je verstaanbaar te maken in het Nederlands en gaan er zo veel jobs

verloren voor jou?

Zou je graag een opleiding volgen maar weet je niet goed hoe hier aan te beginnen?

Ben je bezorgd dat jouw verleden een sterke invloed heeft op jouw toekomst ?

Zou je graag wat sollicitatieondersteuning krijgen zodat het solliciteren vlotter gaat?

Wat kan JongLeer voor jou betekenen? 

Vanuit ons partnerschap proberen wij aan jouw noden te voldoen. 
zijn volgende zaken herkenbaar voor jou? 


