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gaan werken

Wat kan de YOUCA Action
jouw bedrijf bieden?

Day

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
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.

Verzekeringen
De school schrijft de YOUCA Action Day in als een
extra-murosactiviteit. Dat betekent dat de verzekering van de school de jongere dekt. YOUCA vzw
gaat een extra verzekering aan voor schade aan
toevertrouwde materialen. Je hoeft je dus geen
zorgen te maken, de leerling is volledig verzekerd.

Dimona-aangifte
Omdat de YOUCA Action Day een extra-murosactiviteit voor een school is, is het niet nodig een
Dimona-aangifte te doen. De extra-murosactiviteit
zorgt voor een legale omkadering van de actiedag.
Je moet de leerling dus niet inschrijven als jobstudent.

Op de YOUCA Action Day leer je potentiële
jobstudenten kennen. De beste contacteren we
nadien. Als een bedrijf zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt, dan is de YOUCA Action
Day een ideaal project. Zo krijg je de kans om jouw
bedrijf op een positieve manier te presenteren.
Wouter Torfs
CEO Torfs Schoenen

Hoe gaat het in zijn werk?

Wie is de organisatie achter de

YOUCA Action Day?

YOUCA, YOUth for Change and Action –
vroeger Zuiddag - is een organisatie voor en
door jongeren die hen stimuleert om samen
te werken aan een duurzame en rechtvaardige samenleving. Dat doen we door hen bewust te maken rond belangrijke maatschappelijke thema’s en door hen te ondersteunen
in hun engagement. Daarnaast zorgen we
voor unieke ontmoetingen met impact op
het culturele, zakelijke en publieke leven.
YOUCA is niet enkel de YOUCA Action Day,
ook doorheen het jaar organiseren wij activiteiten door en voor jongeren.

Ontdek de nieuwe

projecten e

Jongeren in het Globale Zuiden, die het minst
hebben bijgedragen aan klimaatverandering, krijgen wel het meest te maken met de
extreme weersomstandigheden die hierdoor
ontstaan. Daarom willen we NU ingrijpen. Voor
het klimaat. Voor de toekomst. Door samen
met Rikolto jongeren in Ouagadougou
(Burkina Faso), Mbale (Oeganda) en Quito (Ecuador) te ondersteunen om hun duurzame voedingslonderneming succesvol uit
te bouwen. #FeedTheFuture: met duurzaam
voedsel, voeden we samen de toekomst!
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•

Registreer je op jobbank.youca.be als
werkgever. De jobbank is een online tool
waar we de jongeren, hun leerkrachten en
de werkgevers met elkaar verbinden.

•

Kies zelf hoeveel jobs je aanbiedt.
Per job steun je 55 euro voor de projecten.

•

Vanaf september beginnen de leerlingen
te solliciteren en word jij hiervan op de
hoogte gehouden.

•

Jobs zijn mogelijk, ook tijdens corona. Net
als reguliere werknemers kunnen jongeren aan de slag, mits het naleven van de
geldende coronamaatregelen.

Welke jobs kunnen jongeren doen?

....Alles!

nalist

Journalist

jour-

Winkelbediende
Sociale media
coördinator
Cabin crew
Rekkenvuller
Dierenverzorger
...

PRAKTISCHE INFORMATIE
Prijs

Verzekeringen

Per deelnemende leerling betaal je
55 euro.

De school schrijft de YOUCA Action Day in als een
extra-murosactiviteit. Dat betekent dat de verzekering van de school de jongere dekt. YOUCA vzw
gaat een extra verzekering aan voor schade aan
toevertrouwde materialen. Je hoeft je dus geen
zorgen te maken, de leerling is volledig verzekerd.

Betaling

PRIJS

Per deelnemende leerling betaal je
De betaling verloopt via de jobbank. Je kan
55 euro.
kiezen om meteen
te betalen of achteraf.
Je krijgt altijd een factuur.

Wanneer
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Leeftijd van de jongeren

Het begin- en einduur kies je zelf.
De YOUCA Action Day is niet enkel een
De deelnemende jongeren komen uit het vierde
Als richtlijn geven wij een gewone werkdag belangrijk initiatief voor jongeren. Bedrijven
tot en met het zevende jaar secundair onderwijs,
mee,
vooroud.
andere medewerkers. hebben er ook baat bij. Jongeren vormen immers
ze zijn gemiddeld
16zoals
à 17 jaar

Leeftijd van de jongeren
Inschrijven
Surf naar jobbank.youca.be.
Registreer je als werkgever
en post je jobs.
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een bron van voortgang en vernieuwing voor
organisaties. Kortom, jongeren hebben heel wat
potentieel voor bedrijven en zijn het talent van de
toekomst.
Pieter Timmermans
gedelegeerd bestuurder VBO

GROEI
LEER
STIMULEER
ONTMOET
ENGAGEER

