Klaar voor The Young Vibes?
Rebels • Inspirerend • Ondernemend
Op zoek naar een eerste werkervaring?
Wil je al experimenterend jouw perspectief
verruimen en jouw talenten ontdekken?
Goesting om jouw vernieuwende ideeën en
verfrissende kijk om te zetten in concrete acties?

×

Pas afgestudeerde Masters of Bachelors: we zoeken geen
specifieke diploma's, wel talenten die kunnen bijdragen
aan onze uitdagingen.

×

Een lerende en experimenterende mindset: leren en
grenzen verleggen, vormt bij ons de sleutel tot succes om
zowel op professioneel als persoonlijk vlak snel te groeien.

×

Een kritische blik en een grote gedrevenheid: de status
quo in vraag stellen en volledig gaan voor hoogkwalitatieve De Young Vibes-track duurt 6 maanden en wordt
vergoed via het BIO-statuut. Meer info op www.vdab.be/
resultaten, daar krijgen wij energie van
opleidingen/beroepsinlevingsovereenkomst. Momenteel
voeren we enkel Nederlandstalige projecten uit waardoor
onze doelgroep zich voorlopig helaas beperkt tot
Nederlandstalige jongeren. In de toekomst zullen we ook
Engelstalige projecten ondernemen.

The Young Vibes is de eerste talent incubator van Co-Vibes.
Meer info: www.theyoungvibes.com.

Je krijgt persoonlijke begeleiding en
coaching met als doel jouw
talenten te ontdekken en te
ontwikkelen en jouw
zelfbewustzijn te verhogen!

Uitdagende opdrachten bij verschillende
ondernemingen met veel ruimte
voor eigen inbreng en gerichte begeleiding
om de opdrachten kwalitatief te
volbrengen.

Je bent verantwoordelijk
voor jouw eigen project(en),
maar wordt ondersteund door
een complementair team waar
samenwerken centraal staat.

Do you feel the vibes?
•

Mail ons jouw CV en een antwoord op volgende vragen
in een format naar keuze. Alles kan, verras ons.

•

We zijn het hele jaar door op zoek naar beloftevol talent.
Op www.theyoungvibes.com/for-graduates/want-to-joinus vind je de datum waarop we je applicatie verwachten
en de eerstvolgende Discovery Days waarop
geselecteerde applicanten worden uitgenodigd.

Meebouwen aan het verhaal van
de start-up Co-Vibes op vlak van
communicatie, sales, marketing,
bedenken van nieuwe diensten,...






Wat typeert jou?
Op welke realisaties ben je fier?
Wat wil je bereiken bij The Young Vibes?
Welke van jouw talenten kunnen bijdragen tot onze
organisatie en onze manier van werken?

Aarzel niet om ons te contacteren bij vragen!
heleen@co-vibes.com | 0496 21 72 89

