
www.eenjobalsbediende.be 
Cevora vzw - V.U. : Olivier Lambert

Silver Building – Gebouw A, Boulevard Auguste Reyers, 70 – 5e verdieping, 1030 Brussel



Wie is Cevora?
Cevora is het Centrum voor Vorming van het Aanvullend
Paritair Comité (PC200) voor bedienden, dat 60.000 bedrijven
en 500.000 werknemers telt in België. IT

Administratie

Hr- & management-
ondersteuning

Bouwbedrijven
en studiebureaus

Sales en
klantenservice

Dienstencheque-
consultant

Werving  
en selectie

Marketing en
communicatie

Softskills

Sectoren in de kijker

Andere sectoren

Onze missie
Werknemers en werkzoekenden opleiden voor de beroepen van 

morgen: dat is de missie van Cevora.

Onze opleidingen worden georganiseerd in samenwerking met onze
verschillende partners op basis van hun expertise.

De IT-wereld is bijzonder groot 
en gevarieerd en evolueert
voortdurend. Het is bovendien
dé sector van de toekomst.

Voor wie goed is met cijfers en
een administratieve uitdaging
wil aangaan.

Combineer communicatie en
cijfers in een hr- of management-
ondersteunende functie.

Ontwikkel je skills en rol vlot 
in een job op de werf of in een 
studiebureau.

Ontwikkel je commerciële
vaardigheden voor een job
in sales of aftersales.

Stoom je klaar voor een rol als
spilfi guur tussen klant
en huishoudhulp.

Selecteer de beste kandidaten
voor jouw bedrijvenportefeuille.

Benut je talent in de
communicatie- en marketing-
sector.

Ontwikkel je talenten in diverse
domeinen.

Hoe werkt het?
      ZOEK EEN OPLEIDING
Maak je keuze uit een uitgebreid aanbod aan gratis opleidingen op  
www.eenjobalsbediende.be, schrijf je in voor een infosessie en ga de  
uitdaging aan!

      VOLG JE OPLEIDING
Volg de theoretische en praktische opleiding 
en laat je begeleiden door je Career Coach.  
Hij of zij helpt je nagaan over welke softskills 
je al beschikt en waar je extra op kunt focus-
sen. Bovendien begeleidt je Career Coach je 
ook om een stage bij een bedrijf te vinden.

      DOE EEN STAGE
Zet je kennis om in de praktijk tijdens je  
bedrijfsstage.

      ONDERTEKEN JE CONTRACT
3 op de 4 personen hebben een job na
het volgen van onze opleiding.

      SCHRIJF JE NU IN VOOR
EEN INFOSESSIE OP

Vergroot je kans om werk te vinden met de opleidingen van Cevora!

Krijg tijdens de 

hele opleiding
professionele 

coaching

www.eenjobalsbediende.be

Zet de stap!
Ontdek al onze opleidingen op www.eenjobalsbediende.be of bel 02 889 42 00 voor meer informatie.



www.eenjobalsbediende.be 
Cevora vzw - V.U. : Olivier Lambert

Silver Building – Gebouw A, Boulevard Auguste Reyers, 70 – 5e verdieping, 1030 Brussel

 
 




