VEELGESTELDE VRAGEN OVER STUDENTENJOBS

Welke studentenjobs zijn er beschikbaar?
Op onze website onder www.metallo.com/nl/jobs kan je een overzicht vinden van alle beschikbare studentenjobs.
Staat er geen job 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 zou willen komen werken. Vermeld ook zeker
de duur. We aanvaarden geen sollicitaties voor studentenjobs via e-mail, post of andere weg dan via de website.
We verwelkomen studenten voor allerlei studentenjobs, van technische functies (bijvoorbeeld in het magazijn)
tot echte kantoorfuncties (bijvoorbeeld op de financiële afdeling).
Wie komt in aanmerking voor een studentenjob bij Metallo Belgium?
Alle studenten of scholieren die voldoen aan de voorwaarden in de vacature kunnen solliciteren.
Opgelet, je moet wel voldoen aan de wetgeving inzake studentenarbeid (zie ‘studentenfiche’).
Kan ik na mijn stage als jobstudent aan de slag op een andere afdeling?
We bieden diverse studentenjobs aan en een heldere motivatiebrief zal je kandidatuur mee ondersteunen, geef
dus zeker aan waarom je voor die bepaalde job solliciteert.
Kan ik solliciteren op elke vacature?
We vragen dat je enkel solliciteert voor de vacatures die je echt aanspreken.
Lees ook aandachtig de vacature door, want niet alle studenten komen automatisch voor alle vacatures in
aanmerking. Sommige studentenjobs vragen een bepaalde minimumleeftijd, specifieke competenties en/ of een
specifieke achtergrond vanwege wetgeving of vereiste om de job te kunnen uitvoeren (bv: opleiding elektriciteit,
zeer vlot overweg kunnen met excel, …).
In welke periode zijn er studentenjobs beschikbaar?
Studentenjobs zijn voornamelijk beschikbaar vanaf juni tot en met september, buiten deze periodes het is bij ons
echter ook mogelijk om een studentenjob uit te voeren.
Opgelet: We verwachten bij sommige vacatures dat de jobstudenten een volledige maand (juni, juli, augustus
of september) beschikbaar zijn om te komen werken, indien dit niet het geval is en het een vereiste is voor de
desbetreffende vacature, dan zal je kandidatuur niet in aanmerking genomen worden.
Dus let goed op de verwachte periode van beschikbaarheid.
Kan ik de hele zomer lang op Metallo werken als jobstudent?
Op Metallo kan je als jobstudent doorgaans maximum één maand werken. Zo kunnen we verschillende studenten
aan bod laten komen. Voor specifieke vacatures is een langere werktijd mogelijk, uiteraard op voorwaarde dat je
je maximumgrens qua arbeidsuren nog niet bereikt hebt.
Hoe kan ik me kandidaat stellen voor een studentenjob?
Je kan een overzicht van al onze openstaande studentenjobs terugvinden op www.metallo.com/nl/jobs. Wens je
te solliciteren voor een studentenjob die niet vermeld is, solliciteer via ‘spontane sollicitatie’. Voeg je CV en een
begeleidend schrijven toe over waarom, waar en wanneer je bij ons graag zou willen komen werken. Vermeld
ook zeker de duur. We aanvaarden geen sollicitaties voor studentenjobs via e-mail, post of via een andere weg,
dus enkel via de website.
Opgelet: Schriftelijke sollicitaties per brief of e-mail worden niet aanvaard, dit om mogelijke vergissingen te
vermijden.
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Solliciteer ik rechtstreeks via Metallo of vergroot ik mijn kansen via uitzendkantoren?
Wij kijken enkel naar de sollicitaties die binnenkomen via onze eigen jobsite.
Hoe verloopt de selectie?
De kandidaat-jobstudenten zullen uitgenodigd worden voor een kennismakingsgesprek. Afhankelijk van de
vacature kan het zijn dat er bij de selectie mogelijk testen of vragenlijsten worden afgenomen, dit doen we zodat
we een goede inschatting kunnen maken van je capaciteiten.
Kinderen van collega’s zullen bij het invullen van de vacatures voorrang krijgen op externe kandidaten, uiteraard
enkel mits ze voldoen aan de vacaturevoorwaarden en mits ze na selectie geschikt worden geacht voor de functie.
Er wordt rekening gehouden met de competenties en capaciteiten, en wat betreft studenten die reeds in
voorgaande jaren bij ons gewerkt hebben, kijken we naar de evaluaties van vorige jaren (indien van toepassing).
Wanneer ben ik zeker dat ik geselecteerd ben?
Wanneer we je selecteren, dan zal een HR-collega van Metallo je contacteren met deze positieve boodschap.
Daarna zal onze geprefereerde uitzendpartner contact met je opnemen om verder af te stemmen. Dit gebeurt
meestal ongeveer een maand voorafgaand aan de tewerkstelling en kan per telefoon of per mail zijn. Hou dus
zeker je gsm en mailbox in de gaten. Er wordt sowieso nog een uitgebreide uitleg via het uitzendkantoor voorzien.
Voor sommige vacatures is er ook nog een opleidingsdag.
Kan ik Metallo Belgium bereiken met het openbaar vervoer?
Onze site te Beerse is beperkt bereikbaar via het openbaar vervoer (bus), er staat je dan nog wel een wandeling
van ongeveer 10 minuten te wachten van de bushalte tot aan onze ingang in de Vaartstraat.
We raden aan om met de fiets te komen (er is een afgesloten fietsenparking) of met de auto (ruimte genoeg om
je auto te parkeren).
Kan ik vanaf de eerste dag met de fiets komen?
Ja, als je aankomt op de site (Vaartstraat 59) zet je je fiets naast de receptie Noord. Ga naar binnen en vraag je
badge. Met die badge krijg je toegang tot de afgesloten fietsenstalling en kan je daar je fiets veilig mét slot
achterlaten.
Indien je van ver komt en je jezelf wil omkleden of zelfs wil douchen/verfrissen, dan kan dit ook. Er zijn douches
en lockers aanwezig op Metallo. Je mag dan uiteraard pas je aanwezigheid met badge laten registreren na het
douchen.
Via welke route kan ik de site van Metallo Belgium in 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. Je kan met het
openbaar vervoer (bus) onze site bereiken, er staat je dan nog wel een wandeling van ongeveer 10 minuten te
wachten van de bushalte tot aan onze ingang in de Vaartstraat.
Waar kan ik terecht met meer vragen over studentenjobs bij Metallo?
Zit je toch nog met een dringende vraag? Aarzel niet om ons te contacteren via HR@metallo.com of even te
telefoneren naar 0032/14.609.475.
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