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1. REGISTREREN en AANMELDEN op de jobbank
Heb je nog geen account? Surf naar https://jobbank.youca.be en klik op
‘registreer als jongere’. Heb je wel al een account? Klik dan op ‘Al een
account? Meld je hier aan!

Als je klikt op ‘registreer als jongere’ kom je op onderstaande pagina terecht. Vul je
persoonlijke info aan (jongeren die niet in België wonen, kunnen bij ‘stad’ de
stad/gemeente van de school invullen).
TIP! Voeg een foto en CV toe aan je profiel. Dit is geen verplichting, maar zo
maak je wel veel meer kans op een job! (dit kan je later ook nog doen)

Kies jouw school en klas uit de lijst (als je de naam van de school begint te typen, dan
komen de opties tevoorschijn). Na de keuze van de school, komen de klassen
tevoorschijn. Staat jouw klas er niet tussen, duid je dit niet aan, maar meld je dit aan
de verantwoordelijke leerkracht. De leerkracht moet dan eerst via zijn/haar profiel
jouw klas toevoegen. Kies een sterk wachtwoord.
Vergeet niet om aan te duiden dat je ‘akkoord gaat met de privacy voorwaarden’

Klik op ‘registratie verzenden’. Als alles goed gaat, zie je volgend scherm en heb je
een mail gekregen dat je registratie gelukt is!

De mail in je inbox:

om naar je account te gaan: klik op ‘activeer mijn account’, zo kom je rechtstreekst
op de jobbank terecht. Na deze registratie kan je steeds via de pagina
https://jobbank.youca.be/ inloggen als je op “account” klikt.

2. Overzicht van je ACCOUNT
Ga naar mijn profiel, daar vind je het overzicht van je account. Bovenaan rechts kan je altijd terug
naar je eigen account gaan, jezelf afmelden of de FAQ raadplegen.

3. ZOEK EEN JOB
Er zijn twee manieren om op zoek te gaan naar een job!
• Je kan zelf op zoek gaan binnen je eigen netwerk naar een job in de buurt
met de jobflyer, of…
• Je kan solliciteren op één van de jobs op de jobbank.
We nemen eerst een kijkje naar hoe je zelf een job kan toevoegen. Wil je weten
hoe je een job zoekt op de jobbank, ga dan door naar 3B. Solliciteren via de
jobbank (p11)

3 A. VOEG EEN ZELF GEVONDEN JOB TOE MET DE JOBFLYER
Ga zelf op zoek naar een job binnen je netwerk. Job gevonden? Super! Vul dan samen
met je werkgever de jobflyer in. De jobflyer kan je via je leerkracht verkrijgen of door
onderstaande link te openen en de jobflyer te printen.

Hieronder vind je een voorbeeld van de jobflyer.

Maak afspraken met je werkgever over de inhoud van je job en vul samen het document in. Jij
gaat deze informatie later ingeven in de jobbank, en de werkgever moet deze info via email
bevestigen. Zorg dus zeker dat het EMAILADRES VAN DE WERKGEVER JUIST IS.
Je kan de jobflyer vervolgens ingeven door in je account te klikken op ‘voeg een job
toe’. Je krijgt onderstaande pagina met de drie opeenvolgende stappen te zien.
Opgelet! Als je een job toevoegt via de jobflyer, kan je niet meer solliciteren op een
andere job!

STAP 1: VUL HET E-MAILADRES VAN JE WERKGEVER IN
Zorg ervoor dat het emailadres van je werkgever juist is! De werkgever moet je job
later nog kunnen bevestigen.
Heeft je werkgever al een account op de jobbank? (omdat ze vorig jaar al eens
meegedaan hebben, of dit jaar al een paar jobs gepost hebben die niet meer
beschikbaar zijn) Zorg dan dat je het e-mailadres van het bestaande account krijgt.
De gegevens van het bedrijf worden dan vanzelf ingevuld (zie stap 2) .

STAP 2: VOEG ALLE GEGEVENS VAN DE JOBFLYER TOE
Vul de ‘gegevens van het bedrijf’ en de ‘informatie over de job’ aan, zoals afgesproken met de
werkgever. (Heb je een job bij een Nederlands of Frans bedrijf? Voeg dan bij ‘stad’, de
stad/gemeente van je school in) Vergeet niet op ‘werkgever aanmaken’ te klikken.

Heb je een emailadres ingegeven van een werkgever die al een account heeft? Dan
zullen de gegevens van het bedrijf vanzelf aangevuld worden. Jij moet dan enkel nog de
jobgegevens invullen en bevestigen door onderaan op ‘werkgever selecteren’ te klikken.
STAP 3: JE WERKGEVER BEVESTIGT DE JOB
De job die je toegevoegd hebt, dient nog te worden bevestigd door de werkgever. Die
krijgt een mail om nog enkele gegevens (zoals BTW-nummers, facturatiegegevens,..)
aan te vullen en op bevestigen te klikken. Pas wanneer dit in orde is, krijg je van ons
de bevestiging dat je officieel een job hebt voor de YOUCA Action Day.

Als je teruggaat naar je profiel/account, ziet dit er momenteel zo uit.

3 B. SOLLICITEREN VIA DE JOBBANK
De tweede manier is een job zoeken via de jobbank. Wil je je kans wagen op onze jobbank? Klik
dan op ‘zoek job’.

Welkom op onze jobbank! Je kan nu scrollen tussen honderden jobs. Links kan je
filteren op locatie, door een locatie op te geven in de zoekbalk of door een regio
aan te duiden in de lijst. Rechts kan je filteren op job of werkgever door een
zoekopdracht in te geven.

Een job die reeds is ingenomen door een andere leerling krijgt de vermelding
‘volzet’. Klik op een job die je interessant lijkt voor meer informatie.

Als je een job aanklikt, zie je bovenaan de jobtitel, met daaronder het beginen einduur van de werkdag en de naam van de werkgever. Onderaan zie je
de omschrijving van de job met daarnaast de plaats van tewerkstelling.

Wil je kans maken op deze job? Klik dan op ‘solliciteer voor deze job’. Check al je
gegevens nog eens na en schrijf een goede motivering alvorens je écht solliciteert.
TIP! Denk na over waar je goed in bent. Koppel je talenten en interesses aan de
gevraagde vaardigheden voor de job. Volg je een bepaalde studierichting die aansluit
bij de job, of wil je later graag iets doen in die sector, laat dat dan zeker ook weten!
Hoe beter je motivatie, hoe meer kans je maakt op de job!

Druk op ‘verzend sollicitatie’.

Je krijgt nog eens volgende melding. Kijk goed na of je gemakkelijk met eigen of
openbaar vervoer op de werkplaats kan geraken, anders heeft het weinig zin om
te solliciteren voor deze job. Kan je er wel geraken? Druk dan nogmaals op
‘bevestig sollicitatie’. Nu komt je sollicitatie in het overzicht van je account te
staan.

In je overzicht zie je de sollicitatie in de lijst staan, samen met je andere sollicitaties.
Wil je jouw sollicitatie bekijken, klik dan op de job zelf. Wil je de inhoud en
praktische zaken van de job zelf zien, klik dan op ‘bekijken’.

Opgepast! JE KAN MAAR 5 KEER TEGELIJK SOLLICTEREN! Heb je spijt dat je op een job hebt
gesolliciteerd? Geen probleem, je kan die nog steeds wissen, door op annuleren te klikken.
Eenmaal een van de jobs is ingenomen door een andere deelnemer, krijg jij ook automatisch
opnieuw de kans om op een andere job te solliciteren.

4. PROFIELGEGEVENS AANPASSEN
Om je profiel te wijzigen, scroll je helemaal onderaan je account. Klik op
profielgegevens aanpassen. Pas je gegevens aan waar nodig en klik op ‘profiel
opslaan’.

Wil je nog een CV toevoegen, klik dan in je overzicht op ‘CV aanpassen’. Druk op
‘bestand kiezen’, laad je CV op en bevestig nog eens door op ‘CV aanpassen’ te
drukken.

TIP: Hoe meer informatie je CV bevat (profiel, opleiding, hobby’s, talenten,
interesses,..), hoe meer kans op een job!

5. WACHTWOORD AANPASSEN (OF VERGETEN?)
Wil je je wachtwoord aanpassen? Klik dan onderaan je account op ‘wachtwoord
aanpassen’.

Wijzig je wachtwoord en klik op ‘opslaan’.
Ben je jouw wachtwoord vergeten? Klik dan bij aanmelden op ‘wachtwoord vergeten?’.
Je krijgt van ons een mailtje om je wachtwoord opnieuw in te stellen.

6. ACCOUNT VERWIJDEREN
Onderaan je account, kan je ook je ‘account verwijderen’. Doe dit enkel indien
noodzakelijk.

7. NOG VRAGEN?
Kijk eerst eens op je account naar de FAQ (onderaan). Hier staat een antwoord op de meest gestelde
vragen.

Indien het antwoord op je vraag niet in de FAQ staat, kan je elke werkdag contact
opnemen met ons via mail (helpdesk@youca.be) en via facebook messenger. Veel
succes!

