GRAFOC outside
Infobrochure voor printmedia medewerkers PC130

WIE IS
GRAFOC?
Als Sectorfonds voor de print
media industrie is GRAFOC er
specifiek voor medewerkers
en bedrijven van Paritair
Comité 130 (PC130).
We kennen de sector door en
door, hebben een groot netwerk
en geven gratis maatadvies op
onafhankelijke basis aan PC130medewerkers en -bedrijven
rond opleiding, HR, …
We werken samen met VDAB rond
Bedrijfsleren en Stagebegeleiding
van werkzoekenden, zijn we
betrokken met grafisch onderwijs,
duaal leren. Vacatures en
stages volgen we nauw op via
PrintmediaStages (en Erkende
Stagebedrijven) en -Jobs.

WAT DOET
GRAFOC
VOOR
ARBEIDERS
PC130?

1. Opleidingspremie
Volg je als arbeider PC130 in
je vrije tijd een opleiding die
aanleunt bij je job en betaal je
die zelf, dan kan GRAFOC hier
financieel in tussenkomen tot
€ 250 per jaar! Deze sectorale
premie is eenvoudig aan te
vragen via
www.grafoc.be > medewerker

2. Loopbaanbegeleiding
Wil je ontdekken wat je talenten, ambities en krachten zijn?
Dan kan je bij VDAB loop
baanbegeleiding volgen
in een erkend loopbaan
centrum en betalen met een
loopbaancheque. 1 cheque
kost € 40 en is goed voor
4 uur professionele begeleiding.
Indien je dit wenst kan je nog
een extra cheque bestellen.
Meer weten?
www.vdab.be > loopbaanbegeleiding
Tip! Heb je een lidmaatschap
bij een vakbond? Check dan
ook hun aanbod! Dit kan gaan
van Loopbaanbegeleiding
tot een tussenkomst in de
loopbaancheques.

3. Opleidingsadvies
Ben je op zoek naar een opleiding,
maar vind je niet direct wat je
zoekt? Dan helpen we graag mee
kijken wat de mogelijkheden zijn,
op maat van jouw criteria.

4. Coaching
Op eigen vraag of die van je
werkgever, kan je via GRAFOC
tot 2 halve dagen een gratis
coaching of begeleiding volgen
op professioneel (je loopbaan)
en/of persoonlijk vlak. Hierbij
staat je persoonlijke ontwikkeling
centraal en creëren we samen
een groeipad, op jouw maat
afgestemd.

5. Jouw mening telt voor ons
Wanneer je werkgever de
premie aanvraagt bij GRAFOC
voor financiële tussenkomst in
een opleiding, dan ontvangen
de deelnemende arbeiders via
GRAFOC een enquête om hun
ervaring en mening over de
opleidingskwaliteit te bevragen.
Ingevuld en terugbezorgd, dan
krijgen ze van GRAFOC een
duo-bioscoopticket als dank!

6. Outplacement
Bij ontslag van een arbeider
kan GRAFOC tussenkomen
in het niet-wettelijke gedeelte
van het outplacement, met
een verkorte begeleiding van
4 halve dagen.

7. Tijdskrediet
Als werknemer kan je tijdskrediet
opnemen om je beroepsloopbaan
gedurende een bepaalde periode
te onderbreken of om je arbeids
prestaties tijdelijk te verminderen,
bijvoorbeeld om voor iemand
te zorgen of om een opleiding
te volgen. Je hebt dan recht op
een uitkering als je je tijdskrediet
duidelijk motiveert. Doel van het
stelsel is een betere combinatie
werk en gezin.
Meer info? Bij je vakbond,
Febelgra of via www.rva.be >
Burgers > Loopbaanonderbreking

Hier kan je ons terugvinden:
www.grafoc.be - info@grafoc.be
www.printmediastages.be - info@printmediastages.be
www.printmediajobs.be - info@printmediajobs.be

PRINT
MEDIA
STAGES

Volg GRAFOC op social media:
www.facebook.com/GRAFOCprintmedia
www.facebook.com/printmediajobs
www.twitter.com/GRAFOC
Schrijf je in op de maandelijkse newsletter via info@grafoc.be

GRAFOC is het sectorfonds voor mensen in Printmedia, specifiek Paritair Comité PC130.

OPLEIDINGSVOUCHER
t.w.v.

Ben je arbeider uit Paritair Comité 130?
Dan komt GRAFOC tussen in de kosten van jouw jobgerelateerde
opleiding, die je op eigen initiatief volgt én betaalt.

En dit tot
€ 250 per kalenderjaar!
MEER WETEN?
www.grafoc.be/medewerker
of info@grafoc.be

Volg GRAFOC op www.facebook.com/GRAFOCprintmedia & Twitter

