
        

 

 

Gezocht: Diverse en gemotiveerde BIO-stagiair(e)s met een bachelor- 
of masterdiploma 

  
Zin om als bachelor of master werkervaring op te doen bij de Stad of het OCMW Gent? Dit jaar 

kunnen 8 personen met een buitenlandse herkomst en 2 personen met een arbeidsbeperking een 

betaalde opleidingsstage volgen in één van de vele diensten van de Stad of het OCMW Gent. Dat 

kadert in het diversiteitsactieplan van beide organisatie. 

 

Door middel van een BIO-stage (beroepsinlevingsovereenkomst) leer je OCMW en Stad kennen van 

binnenuit. Je krijgt een interessant project op een dienst die voor jou relevant is, en je krijgt 

begeleiding van een stagementor. Op de website van de Stad Gent en het OCMW Gent vind je alle 

diensten terug, zo kan je al eens kijken waar jij terecht kan komen! 

 

Voor wie? 

 

 Je hebt een buitenlandse herkomst of een arbeidsbeperking 

 Je hebt een bachelor- of masterdiploma (niet noodzakelijk behaald in België) 

 Je bent gemotiveerd om een nieuwe werkervaring op te doen 

 

Wat bieden we jou? 

 

 Een BIO-contract van ongeveer 6 maanden, afhankelijk van het opleidingsplan 

 Een betaalde stage op één van de vele diensten van Stad of OCMW Gent 

 Een interessant project of werkervaring op jouw niveau 

 Begeleiding doorheen je stageperiode door een enthousiaste stagementor 

 

Klaar om te beginnen? 

 

Stuur je CV en motivatiebrief naar naomi.mike@stad.gent  en sofie.jacobs@ocmw.gent, ten laatste 

op 31 maart 2018. 

In de loop van april kom je op speedmeet bij de Dienst Selectie en Mobiele Ploeg. Tijdens die eerste 

kennismaking polsen we naar jouw interesses en mogelijke matches met de diensten. Voor de 

zomervakantie volgen er gesprekken met de verantwoordelijken van de geïnteresseerde diensten. Je 

stage start rond september 2018.  

 

Nog vragen? 

 

 Meer informatie over BIO-stages en de verloning vind je op de website van de VDAB. 

 Het diversiteitsactieplan vind je terug op de website van Stad Gent. 

https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/20170316_DO_Bijlage%201%20organogrammen%20april%202017.pdf
mailto:naomi.mike@stad.gent
mailto:sofie.jacobs@ocmw.gent
https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/beroepsinlevingsovereenkomst
https://stad.gent/samenleven-welzijn-gezondheid/nieuws-evenementen/nieuw-actieplan-om-diversiteit-het-personeelsbestand-te-verhogen


 Voor andere vragen kan je contact opnemen met Naomi Mike of Sofie Jacobs van de Dienst 

Selectie en Mobiele Ploeg: 

 naomi.mike@stad.gent , 09 266 53 96 

 Sofie.jacobs@ocmw.gent , 09 266 38 52 
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