Wil u bijdragen aan de ontwikkeling van Tunesië?
Wij hebben een oplossing voor u !
De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) – het migratieagentschap van de Verenigde
Naties, in samenwerking met de Belgische overheid, biedt Belgische bedrijven de mogelijkheid om
een Tunesische student(e) aan te werven voor een stage van 6 maand. Dit proefproject heeft als
doelstelling om de vaardigheden van jonge Tunesische studenten bij te schaven, om hen de kans te
bieden een professionele ervaring op te doen en zodoende na afloop van de stage hun kansen op
het vinden van een job in Tunesië te bevorderen. Afhankelijk van uw noden, bepaalt u na de 6
maanden zelf of er al dan niet een opvolgingstraject volgt in Tunesië.
Wat mag u verwachten?
▪
▪

▪
▪

▪
▪
▪

U stapt mee in de selectieprocedure die moet leiden tot het vinden van de juiste stagiair.
U mag rekenen op een aanwezigheid van 6 maanden van de stagiair:
o Deze heeft een profiel die voldoet aan uw vereisten;
o Deze is taalvaardig en spreekt minstens Frans en Arabisch, mogelijks ook Engels;
U hebt de vrijheid om samen met de stagiair de inhoud van de stage te bepalen.
De stagiair wordt door IOM België en IOM Tunesië ondersteund tijdens de stage, maar ook
tijdens de zoektocht naar een job bij de terugkeer naar Tunesië (een bijkomende 5 maanden
ondersteuning).
U hoeft u geen zorgen te maken het administratief papierwerk (verblijfsvergunning,
huisvesting, etc.). IOM neemt dat op zich.
De huisvestingskosten en de reisvergoeding van de stagiair zijn voorzien. U bent vrij om de
stagiair bijkomend te vergoeden voor de gepresteerde uren.
Uw bedrijf wordt opgenomen in het promotie materiaal voor dit project en op de IOM
website.

Indien u interesse of vragen hebt, neemt u contact op met:
Rob De Lobel
IOM Country Office for Belgium and Luxembourg
Brussels
rdelobel@iom.int – +32 2 287 7414

Nelson Mallè Ndoye
IOM Country Office for Belgium and Luxembourg
Brussels
nndoye@iom.int – +32 2 287 7430

