
Öz geçmiş (CV): Tüm son iletişim bilgilerinizi,
becerilerinizi, eğitim seviyenizi ve geçmiş iş
deneyimlerinizi içermeli, yazım hatası içermemelidir.

Kapak yazısı: İlanın referanslarını ve işverenin iletişim
bilgilerini içermeli, yazım hatası içermemelidir.

Bir iş arama programı: Önceki üç aylık döneme ilişkin
gerçekleştirilen işleri ve sonraki üç ay için hedefleri
içermelidir.

İş ararken şansınızı en üst düzeye çıkarmak için doğru
araçlara sahip olmanız büyük önem taşır:

Ayrıca, Dijital Kamusal Alan, Kamu Yazarları Alanı ve
belediye hizmetleri ofislerinden de, öz geçmiş ve kapak
yazısı hazırlamanız açısından destek alabilirsiniz.

Bu birimler, iş arayışınız açısından faydalı olabilecek
imkanları da kullanımınıza sunabilirler; bilgisayar, telefon,
iş ilanları vb.

Rue Verbist 88
1210 Saint-Josse-ten-Noode

 
direction.sociale@cpassjtn.irisnet.be

02/220.29.69 – 02/220.24.11
 

Giriş
 

Metro: Madou
Otobüs: 29 (Clovis);

61 (Steurs);
63 (Saint-Josse)

 
Ev

 
Pazartesi’den Cuma’ya

08:45 - 11:45 arası
 

Veya çağrı merkezimiz aracılığıyla
0800 35 254

 
Pazartesiden Cumaya

08:00-12:00 | 13:00-16:30 arası
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COCOM'un desteğiyle

AKTIF IŞ ARAMA IÇIN BAZI ARAÇLAR

CPAS DE SAINT-JOSSE



KANUNI YÜKÜMLÜLÜK

Sosyal entegrasyon gelirine (veya eşdeğer başka bir
gelire) sahipseniz, bu hakka, yasal yükümlülükler
eşlik eder.

Yasal hükümler

26 Mayıs tarihli yasanın sosyal entegrasyon hakkı
ile ilgili 3-5 sayılı maddesi:

"Sosyal entegrasyon hakkından faydalanmak için, kişi
aynı anda ve bu yasanın öngördüğü özel koşullara
halel getirmeksizin: §5°sağlık veya hakkaniyet
nedenleri engel olmadıkça çalışmaya istekli ve müsait
olmalıdır (...)".

Eş veya hayat arkadaşı aynı koşulları sağlamalıdır
(11 Temmuz 2002 tarihli Kraliyet Kararnamesi
Madde 2. Fıkra 2, - Sosyal entegrasyon hakkına
ilişkin genel düzenleme).

CPAS'lara ilişkin 8 Temmuz 1976 tarihli yasa Madde
60§3 Fıkra 2: "Maddi yardım, merkezin kararı ile 26
Mayıs 2002 tarihli sosyal entegrasyon hakkı yasası
Madde 3.5’de (...) belirtilen koşullara tabi
tutulabilir".

Çalışmaya isteklilik, iş bulma amacıyla tekrar
tekrar ve ciddi bir şekilde atılan bir dizi adıma göre
değerlendirilen bir kavramdır (Liège TR. 6.12.2012).

İş arama süreci, kişisel, çok yönlü, proaktif, ciddi,
düzenli, aktif, sürekli, etkin bir girişim olmalı,
başvuru sahibinin CPAS tarafından yardım aldığı
sürece devam etmelidir (Brüksel TR. 13.07.2012 ).

MUAFIYET KRITERLERI

Her hafta iş ilanlarına başvurarak,

Her hafta, çalışan profilinize uygun pozisyonlar için
aday havuzlarına başvurular göndererek,

Belirli hedeflerle, zamana yayılmış araştırmalar
gerçekleştirerek,

İş ve işçi bulma kuruluşlarına (ACTIRIS, Mission locale,
CPAS'ın ISP servisi, Dijital kamusal alan, Esnaf Odası
vb.) başvurarak,

Geçici iş bulma kurumlarının hizmetlerinden
faydalanarak, Her geçici görevin arkasında kalıcı bir iş
olabilir.

Bazı örnekler:

İpucu: İş arama tek başına yapılmaz; iş piyasasını bilen ve
bu süreçte size rehberlik edebilecek kişilerden destek alın.

Daha fazla bilgi için:

Sosyo-profesyonel entegrasyon servisi (ISS)
Rue de la Cible 5
1210 Saint-Josse-ten-Noode
Tel. : 02/220.24.30

Sürekli hizmet birimleri (yalnızca randevu ile)
Pazartesi - Perşembe | 8:45 - 11:45

Sağlık nedenleriyle: Çalışmanıza ve/veya eğitimleri
takip etmenize engel durumunuz için, tıbbi bir iş
göremezlik belgesi sunmalısınız.

Hakların eşitliği nedeniyle.

Tam zamanlı çalışma, hızlandırılmamış dil kursları
veya mesleki eğitim: Kurslara katılım sertifikalarını ve
akademik sonuçları düzenli olarak sunmalısınız.

Küçük çocuk sahibi olma ve çocuk bakım
imkânlarının olmaması durumunda: Çocuğunuzun
kreşlerin bekleme listelerinde kayıtlı olduğunu ve
çocuğunuz/çocuklarınız için bir çocuk bakımı imkânı
bulmak için gerekli girişimlerde bulunduğunuzu
kanıtlayan belgeler sunmalısınız.

Bazı durumlarda, iş arama hükümden muaf
tutulabilirsiniz:

Örnekler:

AKTIF IŞ ARAMA NASIL GERÇEKLEŞTIRILIR?


