VEELGESTELDE VRAGEN OVER STAGES

Veelgestelde vragen over stages
Welke stageplaatsen zijn er beschikbaar?
Op onze website onder www.metallo.com/nl/jobs kan je een overzicht vinden van alle beschikbare stageplaatsen.
Staat er geen stageplaats op die aansluit bij jouw voorkeur, stuur toch via ‘spontane sollicitatie’ je CV op met een
begeleidend schrijven waarom, waar en wanneer je bij ons graag stage zou willen lopen. Vermeld ook zeker de
duur en de voorwaarden van je stageopdracht. Je kan hiervoor gebruik maken van het document ‘stage-aanvraag’
dat je in de downloadzone kan terugvinden.
We verwelkomen studenten voor allerlei stages, van een korte stage vanaf drie dagen (snuffelstages) tot een
stage van meerdere maanden en zelfs jaren via projecten met universiteiten.
Welke studierichtingen komen in aanmerking voor een stage bij Metallo Belgium?
We bieden stageplaatsen voor studenten met een diverse studieachtergrond en gaande van secundair tot
doctoraat, tegelijk staan we ook open voor andere soorten stages zolang ze wettelijk toegestaan zijn. We hebben
reeds ervaring opgebouwd in het begeleiden van studenten gespecialiseerd in metallurgie,
(chemische)procestechnieken, automatisatie, elektromechanica, logistiek, finance, communicatie, legal, HR,
labo, en sales marketing.
Kan ik mijn eindwerk of masterthesis maken in samenwerking met Metallo Belgium?
Zeker en vast, je kan je eindwerk of masterthesis maken samen met onze specialisten. Contacteer ons hierover
via HR@metallo.com en geef reeds meer informatie inzake de voorwaarden inzake je eindwerk of
masterthesisopdracht.
Kan ik mijn GIP combineren met een stage?
We bieden diverse stages aan voor leerlingen vanuit verschillende studierichtingen van het secundair
onderwijs. Het is voor ons gelijk om de stage te combineren met een GIP. Zo kan je als leerling vooraf
met onze onderneming kennismaken je GIP te bespreken. Tijdens je stage kan je dan nog dieper ingaan
op de diverse elementen van je GIP.
Is het mogelijk om een stage in het buitenland te lopen?
Dat is beperkt mogelijk, nl. enkel naar onze site in Spanje (Metallo Spain) die gevestigd is in Berango (het
Noorden van Spanje). Je kan een overzicht van al onze openstaande stageopdrachten terugvinden op
www.metallo.com/nl/jobs. Wens je te solliciteren voor een stage die niet vermeld is, solliciteer via ‘spontane
sollicitatie’ of stuur een e-mail naar hr@metallo.com met daarin je CV, motivatiebrief en indien van toepassing
wat meer informatie over mogelijke stageopdrachten die je zou willen doen.
Daarnaast, zeker ook aangeven in welke periode je je stage wilt komen doen.
Dien ik verbonden te zijn aan een school of universiteit voor een stage?
Je moet ingeschreven zijn in een school, hogeschool of universiteit tijdens de volledige duur van jouw
stage. Tenzij je als werkloze ingeschreven staat en je een stage loopt via VDAB of een andere
ondersteunende vzw.
Moet ik vrienden of familie bij Metallo hebben om in aanmerking te komen voor een stageplaats?
Nee. We verwachten wel dat je aan de gewenste (opleidings)voorwaarden voldoet, en de juiste mindset hebt.
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Hoe kan ik me kandidaat stellen voor een stage?
Voor stages gecombineerd met een eindwerk of masterthesis: Je kan een overzicht van al onze openstaande
stageopdrachten terugvinden op www.metallo.com/nl/jobs. Wens je te solliciteren voor een stage die niet vermeld
is, solliciteer via ‘spontane sollicitatie’ of stuur een e-mail naar HR@metallo.com met daarin je CV, motivatiebrief
en indien van toepassing wat meer informatie over mogelijke stageopdrachten die je zou willen doen. Daarnaast,
zeker ook aangeven in welke periode je jouw stage wilt komen doen.
Welke stappen moet ik doorlopen om een stage te kunnen lopen?
Nadat we je CV en informatie hebben ontvangen, krijg je een uitnodiging voor een gesprek of een afwijzing indien
je niet aan de stagevoorwaarden voldoet. Tijdens het kennismakingsgesprek bespreken we langs beide kanten
onze verwachtingen en je doelstellingen van de stage. Je krijgt daarbij de kans om al je vragen te stellen, het
zou fijn zijn moest je je hierop reeds voorbereiden. Op basis van het gesprek en de beschikbare plaatsen en/of
beschikbare interne stagementor beslissen we dan om je al dan niet een stageplaats toe te kennen. Indien we je
een stageplaats aanbieden, dan nemen we opnieuw contact met je op voor het stagecontract en indien nodig,
het medisch onderzoek.
Waar kan ik terecht met meer vragen over stages bij Metallo?
Zit je toch nog met een vraag? Aarzel niet om ons te contacteren via HR@metallo.com of even te telefoneren
naar 0032/14.609.475.
Kan ik Metallo Belgium bereiken met openbaar vervoer?
Onze site te Beerse is beperkt bereikbaar via het openbaar vervoer.
Via welke route kan ik de site van Metallo Belgium te Beerse bereiken?
Metallo Belgium is gelegen in de provincie Antwerpen, meer bepaald in de Noorderkempen niet zo heel ver van
de Nederlandse grens. Vanaf de Antwerpse ring ben je toch zeker nog 35 minuten onderweg.
Waar moet ik me aanmelden voor een sollicitatiegesprek bij Metallo Belgium?
Voor een sollicitatiegesprek bij Metallo Belgium moet je je steeds aanmelden op de Vaartstraat 59 te
Beerse aan ingang Noord (aan de kant van de vaart – niet waar de vrachtwagens zich moeten aanmelden).
Nota: tenzij anders vermeld in de e-mail die we je stuurden.
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