STUDENT
EN OP ZOEK
NAAR EEN
STUDENTENJOB

Student en op zoek
naar studentenjob?
OCMW Gent ondersteunt jongeren die minder middelen hebben, maar wel
willen studeren. Onderwijs kost geld, maar je staat er niet alleen voor.
OCMW Gent helpt je tijdens jouw studies op financieel vlak, maar ook met
andere vragen kan je bij ons terecht.
Van jou verwachten we dat je tijdens je studies op zoek gaat naar een
studentenjob. In deze brochure vind je daarover alle info die je nodig hebt,
en heel wat tips. Veel succes!

Wat verwacht het OCMW van mij?
• Je werkt minstens 22 dagen tijdens het steunjaar.
Dat mag je doen tijdens het weekend, in de vakanties, eventueel op vrije 		
weekdagen, dat bepaal je zelf.
• Je leeft de afspraken na die we samen met jou vastgelegd hebben in het 		
“Geïndividualiseerd Project Maatschappelijke Integratie” (GPMI), 		
jouw Traject op Maat.
• Je toont je werkbereidheid en doet alvast werkervaring op.
• Het grote voordeel voor jou: je b
 eschikt over een extra centje!

Wat kan ik van het OCMW verwachten?
Je staat er niet alleen voor!

Ondervind je moeilijkheden in je zoektocht naar werk? Dan kan je bij 		
je maatschappelijk werker terecht. Die staat klaar met advies en helpt 		
je bij het oplossen van eventuele problemen. Wacht niet te lang om 		
hem of haar te contacteren!

Wat zijn de gevolgen als ik
mijn afspraken niet nakom?
• Als we merken dat je jouw werkbereidheid niet voldoende bewijst, kan het
OCMW je leefloon schorsen of stopzetten.

Hoe begin ik eraan?

Maak je cv en motivatiebrief bekend. Je kan dit op verschillende manieren doen:
• Schrijf je in bij verschillende interimbureaus.
• Stuur je cv rond naar bedrijven met openstaande vacatures.
• Neem een kijkje op verschillende websites waar je vacatures
		 vindt: www.vdab.be, www.mysocialsecurity.be/student,
		 www.jobat.be, www.student.be, www.studentenjob.be

Vijf stappen naar een studentenjob
stap 1

• Hou je ogen goed open wanneer je de stad doorkruist. Vele
		 horecazaken en winkels zoeken regelmatig studenten.
• Spontaan solliciteren kan natuurlijk ook! Vaak is dit 		

Maak een helder en goed uitgewerkt curriculum vitae (cv) op. Hierin 		
beschrijf je wie je bent, wat je graag doet, waarin je goed bent, en			

		 zelfs een pluspunt. Wanneer een vacature vrijkomt, wordt

zovoort. Op deze manier kan je toekomstige werkgever bepalen of je 		

		 meestal eerst gekeken naar de bestaande database.

in zijn/haar team past.

stap 2

stap 3

Ook Stad en OCMW Gent bieden jobs aan voor studenten.

Maak een motivatiebrief. In deze brief formuleer je waarom je precies

Het kan gaan om administratieve jobs, maar er zijn ook vacatures

gemotiveerd bent om aan de slag te gaan in deze job. Op de website van

in de schoonmaak en keuken, als arbeider, in de kinderopvang, als

de werkgever kan je al heel wat te weten komen. Een werkgever die zich

monitor bij de Jeugddienst of bij Ouderenzorg.

aangesproken voelt, is vaker geneigd om je uit te nodigen voor een gesprek.

Het volledige aanbod aan studentenjobs en de voorwaarden vind je
op de jobsite van Stad en OCMW:
https://jobs.gent.be/studentenjobs.

Op de website van de VDAB, www.vdab.be, kan je nog heel wat informatie
vinden om je cv en motivatiebrief op te stellen. Ook zijn er heel wat
voorbeelden te vinden om inspiratie op te doen.

Gebruik je netwerk: kijk niet alleen op het internet, maar informeer ook
bij mensen rondom je (medestudenten, familie of kennissen). Misschien
kennen zij wel bedrijven waar er vacatures zijn!
Wees up-to-date met sociale media
Heb jij een aantal favoriete bedrijven waar je graag zou willen werken?
Volg ze dan op sociale media. Veel bedrijven zoeken studenten en posten
vacatures op hun sociale media, omdat ze weten dat ze studenten zo
kunnen bereiken.

“OCMW Gent heeft
zelf studentenjobs.
Kijk op de website.”

stap 4

Houd je contacten in de gaten. Werkgevers of interimbureaus kunnen jou op
verschillende manieren proberen te bereiken. Het is belangrijk dat je alle kanalen
(email, telefoon, post,…) regelmatig controleert. Hoe sneller je op een vraag of
aanbieding reageert, hoe beter. Wanneer je na lange tijd niets verneemt van de
interimbureaus, mag je gerust zelf contact met hen opnemen. Op deze manier toon
je ook nog eens extra aan dat je
gemotiveerd bent.

stap 5

Wanneer je een job gevonden hebt, is het belangrijk dat je je contract goed leest!
In het contract staat beschreven wat de werkgever van jou verwacht maar ook
wat jij van je werkgever mag verwachten. Als alles duidelijk is, mag je je contract
ondertekenen. Vraag altijd naar een extra exemplaar om zelf bij te houden.

Waar moet ik op letten bij het ondertekenen
van een studentencontract?

Heeft mijn loon invloed op het inkomen
van mijn ouders?

Ga je aan de slag als jobstudent? Dan moet je een studentenovereenkomst

Woon je bij je ouders? Dan heeft jouw inkomen uit studentenarbeid

ondertekenen. De werkgever moet daarin informatie zetten over jouw rechten
en plichten. Onder andere:
• de uren waarop je werkt
• hoeveel je verdient
• wanneer het loon uitbetaald wordt
• welk werk je zal doen
• begin en einde van de arbeidsovereenkomst

let op

Bezorg je arbeidscontract(en) en loonfiches steeds onmiddellijk aan je
maatschappelijk werker. Ook wanneer het dagcontracten betreft.

Ik heb gewerkt als student.
Hoe berekent het OCMW mijn leefloon?
• Het is belangrijk dat je tijdig je arbeidscontract en maandelijks je

geen effect op het inkomen van je ouders.

let op

Je ouders betalen geen belastingen als je studentenarbeid doet, tenzij je zoveel
verdient dat je niet meer ten laste bent van je ouders. Op deze website kan je
controleren hoeveel je maximum mag verdienen zonder dat jouw ouders hun
belastingvoordeel verliezen:
http://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/personen_ten_laste/kinderen.

Hoeveel dagen heb ik al gewerkt?
• Registreer je op www.mysocialsecurity.be/student (student@work). 		
		 Met deze toepassing kun je nagaan hoeveel dagen je al gewerkt hebt 		
		 of al gepland hebt om te werken. Dit nemen we dan ook op in de 		
		 driemaandelijkse evaluatie van jouw GPMI en jouw Traject op Maat.

		 loonfiche binnenbrengt. Jouw maatschappelijk werker kan op deze 		
		 manier je betaling verzekeren.
• Werken loont! Het OCMW past namelijk een vrijstelling toe. Dit wil zeggen

What’s in it for me?

		 dat het OCMW met een deel van je loon geen rekening houdt, zodat je op
		 het einde van de rit meer inkomsten hebt.

Hoeveel mag ik werken en verdienen
als jobstudent?

Als student heb je er zelf alle baat bij om je in te zetten voor een s tudentenjob.
• Je bewijst je werkbereidheid zoals afgesproken in het GPMI,
		 jouw Traject op Maat, en krijgt financiële steun van het OCMW tijdens je studies.
• Je verdient wat extra zakgeld.

• Je kan 475 uren per kalenderjaar werken tegen verminderde sociale 		
		 bijdragen. Werk je meer, dan betaal je de normale (hogere) bijdragen.
• Als je als student de normale (hogere) sociale bijdragen betaalt, behoud
		 je jouw recht op Groeipakket zolang je niet meer dan 80 uur per maand
		 werkt. Alle info over het recht op Groeipakket vind je op
		www.groeipakket.be/nl/op-maat-van-je-kind

let op

Als je te veel verdient, is het mogelijk dat je zelf belastingen moet betalen
(naast je loon uit studentenarbeid houdt men hierbij ook rekening met
onderhoudsgeld dat je eventueel ontvangt).

“Je doet werkervaring
op, wat zeer goed
staat op je CV!”
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