
Droom je van een job 
in de metaalsector?
Start to Metaal
Tofam zet je op weg !

Partners

MENTOR vzw

Mieke Marijsse

Projectmedewerker Start to Metaal

0473 86 24 52

m.marijsse@mentorvzw.be

www.vzwmentor.be/start-to-metaal

TOFAM West-Vlaanderen

Kristof De Vylder

Sectorconsulent TOFAM West-Vlaanderen

0497 52 97 76

kristof.devylder@tofam.be

VDAB

Lien Vanraes

Bemiddelaar

056 24 74 43

0478 99 42 37

lien.vanraes@vdab.be

Een initiatief van:

In samenwerking met:
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Tom - AA Lascon BVBA 

Dankzij Start to Metaal worden ook oudere 
werknemers terug ingezet. Hun ervaring en 
kennis gaat dus niet verloren.

Omgeschoolde arbeiders brengen ook extra 
kennis buiten het vakgebied met zich mee. Dit 
zien wij als een bonus!

De financiële voordelen zorgen ervoor dat het 
inzetten van een extra werknemer mogelijk 
wordt.

Sophie - Westland NV 

Hele vlotte en goeie samenwerking, zowel met 
de kandidaten als met de organisatie!

De kandidaat krijgt een goede opvolging en zie 
je echt groeien in zijn job.

Heel toegankelijk door de eenvoudige, maar 
correcte procedure!



Troeven van Start to Metaal!  

 ❏ Kwalitatieve praktijkopleiding

 ❏ Vacaturegerichte stages

 ❏ Coaching tijdens de opleiding, stage en 
tewerkstelling

 ❏ Gratis voor werkzoekenden met extra 
premies

 ❏ Werk in eigen streek indien gewenst

 ❏ Voor anderstaligen wordt de nodige onder-
steuning op de opleidingsvloer voorzien

Interesse?

Interesse om een infosessie bij te wonen? 
Neem vandaag nog contact op met Mieke van 
Mentor vzw: 0473 86 24 52 of Lien van VDAB: 
0478 99 42 37.

Voor wie?

Je bent werkzoekend en je wil aan de slag gaan 
in de metaalsector.

Wat?

Start to Metaal voorziet kennismaking en oplei-
ding in de metaalsector.

Fase 1 Metaalbad (5 dagen)

 ❏ Je krijgt een duidelijk beeld van de metaal-
sector via informatiemomenten, bezoeken 
aan metaalbedrijven en opleidingscentra … 

 ❏ Samen gaan we na wat je tewerkstellingsmo-
gelijkheden zijn in deze sector. 

 ❏ Na het metaalbad beslissen we samen of de 
opleiding (fase 2) iets voor jou is.

Fase 2 Opleiding (3 maanden)

Metaalopleiding:

 ❏ Mechanica
 ❏ Lassen
 ❏ Elektriciteit

Sollicitatietraining

Bedrijfsstage

Fase 3 Begeleiding

Je coach Mieke ondersteunt je intensief bij het 
zoeken naar een job in de metaalsector. 

Tot 6 maanden na je aanwerving kan je terecht 
bij haar.

Pieter - cursist

Voor mij was de opleiding een leerrijke ervaring!

De opleiding was een korte maar goede ervaring 
om te starten in een metaalbedrijf!

Ramzam - cursist

Ik ben heel blij dat ik heb kunnen lessen volgen 
als lasser mede door Start to Metaal. 

Ik heb veel geleerd tijdens de lessen en dankzij 
Start to Metaal heb ik nu werk gevonden in de 
metaalsector in New Holland Zedelgem. 

Ik ben heel tevreden met mijn huidig werk!


