Huidig opleidingsaanbod
Lijnoperator weverij en weeftechnicus ism Cobot vzw
In samenwerking met COBOT vzw laat JobRoad mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt en
opleidingen sneller integreren op de arbeidsmarkt. Door de spelers van het JobRoad-netwerk samen te
brengen, bevordert de ivzw duurzame en kwalitatieve aanwerving voor werkgevers. Dit netwerk slaat een
brug tussen textielbedrijven, intermediaire organisaties en potentiële werknemers en maakt een
opleiding meer bereikbaar.

De weg naar mogelijk succes verloopt via JobRoad als volgt:
• Voor de start van de vormingssessies worden kandidaten via screening en een
bedrijfsbezoek gematcht met een bedrijf. Enkel kandidaten met een gerichte interesse voor
deze of een andere onderneming stromen door naar de opleiding.
• De opleiding steunt op de bestaande vormingstrajecten van Cobot, het opleidingscentrum
voor de textielindustrie.
• De richtingen voor 2021 zijn ‘lijnoperator weverij’ en ‘weeftechnicus’.
• Deelnemers worden ingewijd in kennis van diverse stoffen, weeftechnieken, knopen,…
• De opleiding duurt 10 dagen en omvat deels praktijk en deels theorie.
Nadat dit parcours bij Cobot is voltooid, begeleidt JobRoad de deelnemers terug naar de bedrijven,
waar ze als werknemer of stagiair kunnen starten. De tewerkstellingsvorm kiezen de werkgever en de
cursist onderling.

Opleiding verpakkingsoperator ism Huis v/d Voeding
In samenwerking met VDAB en het Huis van de Voeding begeleidt JobRoad kandidaten naar de
opleiding verpakkingsoperator in de voeding. Daarbij worden diverse partijen betrokken zoals
voedingsbedrijven, intermediaire organisaties en potentiële werknemers met een langere afstand tot de
arbeidsmarkt en opleidingen.

Ook hier wordt de bekende JobRoad-methode gevolgd:
• Voor de start van de vormingssessies worden kandidaten via een screening en
bedrijfsbezoek gematcht met een bedrijf. Enkel kandidaten met interesse voor de sector
kunnen na de rondleiding in bedrijven doorstromen naar de opleiding.
• De opleiding steunt op de bestaande opleidingstrajecten van VDAB tot
verpakkingsoperator.
• Per traject kunnen 6 tot 8 mensen deelnemen, wat telkens 2 weken duurt.
• Deelnemers leren omspringen met verschillende types machines uit de verpakkingslijn.
Zit de opleiding in het Huis van de Voeding er op, dan begeleidt JobRoad de deelnemers terug naar de
bedrijven om daar als stagiair of werknemer aan de slag te gaan. De tewerkstellingsvorm is een
overeengekomen keuze tussen werkgever en werknemer.

Andere opleidingsnoden in uw bedrijf?
JobRoad werkt samen met Huis van de Voeding voor een aantal reeds geplande opleidingen in het
voedingsatelier.
Een specifiek opleidingstraject kan echter ook op vraag en maat van uw bedrijf:
•
•
•

Hiervoor reserveren we een slot van 2 weken.
JobRoad en de partners zorgen voor lokale instroom uit de regio v/h bedrijf en coachen
niet-werkende werkzoekenden met langere afstand tot de arbeidsmarkt.
De iVZW begeleidt de kandidaten tijdens de opleiding, brengt het bedrijf op de hoogte van
de tussentijdse evaluaties en leidt de cursisten toe na de opleiding zodat ze als stagiair of
werknemer kunnen opstarten. Dat is de keuze die de werkgever en de kandidaat onderling
bepalen.
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