Arbeidsmarktkansen voor jongeren

Een flyer met informatie over kansen en mogelijkheden

Criteria
Sector

☒ vmbo
☐ havo
☐ vwo
☒ mbo
☐ hbo

Wat maakt dit
praktijkvoorbeeld
bijzonder?

Het Jongerenpunt, het Werkgeverspunt Groot-Amsterdam en de Sociaal Werkkoepel Amsterdam
hebben samen een flyer gemaakt voor jongeren met een opleiding t/m niveau mbo 2. Doel is om deze
jongeren bewust te maken van beroepsrichtingen waarmee ze goede baankansen hebben. De flyer
geeft een mooi en duidelijk een overzicht van beroepen met goede baankansen in Amsterdam en
omgeving. Jongeren kunnen in de flyer lezen wat ze moeten kunnen voor deze beroepen en wat ze
ongeveer gaan verdienen.
Ook worden beroepen genoemd waarmee jongeren juist weinig perspectief op een baan hebben en
krijgen ze informatie over beroepen waarvoor ze moeten doorleren op een hoger niveau (mbo 3) zoals
bijvoorbeeld sportleraar of medewerker in de kinderopvang.
Naast de vaardigheden die jongeren nodig hebben voor bepaalde beroepen, kunnen ze in de flyer ook
lezen wat werkgevers verder belangrijk vinden zoals bijvoorbeeld betrouwbaar zijn, lichamelijk fit zijn
of handig zijn met ICT én krijgen de jongeren allerlei tips, hulpvragen, linkjes en adressen om zoveel
mogelijk te weten te komen over de regionale arbeidsmarkt en de kansen die zij daarbij hebben.

Tips

Coronacrisis en de arbeidsmarkt: De banen met goede kansen op werk zoals genoemd in de flyer zijn
gebaseerd op de situatie vóór de Coronacrisis. In de flyer staat hierover het volgende: door deze crisis
heeft de arbeidsmarkt een grote klap gekregen. Vooral in de Horeca (hotels, restaurants en cafés),
Toerisme en Vrijetijdsbesteding (zoals evenementen) zijn veel banen (tijdelijk) verdwenen. Hoe snel
die banen terugkomen is nu nog onduidelijk. Het herstel kan maanden tot jaren duren.
Er wordt gewerkt aan een nieuwe flyer.

Meer weten?

Flyer arbeidsmarktkansen voor jongeren
www.amsterdam.nl/jongerenpunt

Thema(‘s)

☐ Regelgeving en kaders
☐ Visie, beleid en kwaliteit
☐ LOB-leeromgeving
☐ LOB-programma
☐ Loopbaankeuze
☐ Loopbaangesprek
☒ Arbeidsmarktinformatie
☐ LOB-documenten
☐ Ouderbetrokkenheid
☐ Professionalisering

Contactpersoon

jongerenpunt@amsterdam.nl
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