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YOUCA ACTION DAY
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YOUCA Action Day
55 EURO

15.000

die ze verdienen

scholieren

gaat naar
STERKE
JONGERENPROJECTEN

1 DAG
gaan werken

in Oeganda, Burkina Faso
en Ecuador

Hoeveel moet ik dan betalen?
Een dagje een leerling over de vloer krijgen kost €55.

Is dit wel legaal?
De YOUCA Action Day is een schoolactiviteit, hierdoor moet je
als werkgever geen dimona-aangifte doen. De leerling is niet
als jobstudent aan het werk.

Wat gebeurt er met het geld?
De opbrengst gaat naar sterke jongerenprojecten in Oeganda,
Burkina Faso en Ecuador die werken rond het klimaat.
Meer informatie op www.youca.be.

Is de leerling verzekerd?
Jazeker. Door de schoolpolis én door YOUCA!

GROEI
LEER
STIMULEER
ONTMOET
ENGAGEER

VU: Jaron Verscheure, YOUCA vzw, Nijverheidsstraat 10, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0882.057.622, RPR, Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, info@youca.be

Overeenkomst leerling-werkgever

VU: Jaron Verscheure, YOUCA vzw, Nijverheidsstraat 10, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0882.057.622, RPR, Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, info@youca.be

Leerling

Wat kan de YOUCA

Action Day jouw bedrijf bieden?

Hoe gebruik ik deze jobflyer?

Steun geëngageerde jongeren wereldwijd
Met een job geef je de projecten en ondernemingen van
geëngageerde jongeren een kans. Dit jaar zijn dat jongeren
uit Oeganda, Burkina Faso en Ecuador die innovatieve en
duurzame voedseloplossingen bedenken.

Jong potentieel over de vloer

Leerling &
werkgever vullen
de jobflyer in

Een nieuw product voorstellen aan de consumenten en
werknemers van de toekomst? Jouw sociale media een
jongerentouch geven? Het kan heel gemakkelijk op de
YOUCA Action Day. Als sociale organisatie of overheid profileer
je je bij jonge burgers en mogelijke vrijwilligers.

PR- en persaandacht

De leerling voegt
de job online toe aan
zijn of haar account
Leerling neemt
ingevulde helft
mee naar huis

Werkgever krijgt mail
en bevestigt de job

5 tips om een werkgever succesvol te overtuigen

Elk jaar krijgt de YOUCA Action Day heel wat persaandacht
van nationale en regionale pers. Doe er je voordeel mee
en grijp die aandacht. Wie weet sta jij wel in de spotlights.
Bovendien heeft YOUCA op die dag een team dat elke post over
de YOUCA Action Day een breder bereik probeert te geven.

1. Weet waarover je spreekt.
2. Oefen je pitch al eens voor de spiegel.
3. Knip de jobflyer in twee. Zo heb je een

professionele flyer om aan de werkgever te 		
geven.

Zet je MVO-beleid om in ACTIE
Toon de buitenwereld en je medewerkers dat je
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog in het
vaandel draagt en omzet in actie.

4. Heb je argumenten bij de hand!
5. Klop aan bij de juiste persoon.
FAQ
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Werkgevers stellen vaak dezelfde vragen. Het juiste antwoord
vind je onder het stukje YOUCA Action Day op het
werkgeversgedeelte van deze flyer.

