OVER ONS
PrintmediaJobs is het volledig platform voor wie werkt, wil werken of
stage wil lopen in de ruime, creatieve/technische printmediasector.
Van ontwerpbureau, over print & sign tot drukkerijen en drukafwerking.
Een platform voor professionals, werkgevers, medewerkers,
uitzendkrachten, werkzoekenden, leerlingen en leerkrachten, …
PrintmediaJobs en PrintmediaStages vormen onderdeel van
GRAFOC | voor mensen in printmedia.

WAAROM?
Arbeidskrapte! Het ontgaat niemand dat het aantal bedrijven dat op
zoek is naar nieuwe medewerkers de hoogte inschiet. Voor iedere
medewerker die op pensioen gaat zijn er de komende jaren 2,8 jobs
stelt een recente VDAB-studie.
PrintmediaJobs monitort sinds 2013 vacatures in de sector,
met een jaarlijks beknopt overzicht van aantal, evolutie, top 3
en provinciale spreiding. Voor 2021 noteerden we nooit eerder
zoveel vacatures!
Schaarste op de arbeidsmarkt, stijgende werkdruk, weinig
technische talent en de toenemende vergrijzing (met een uitstroom
van ruim 30% de komende vier jaar!) maakt de zoektocht naar
nieuw talent alleen maar moeilijker. Millennials en generatie Z
bekijken werk ook anders. Als bedrijf kan je hier best op anticiperen
om deze doelgroep in je bedrijf te krijgen. Maak je bedrijf en
beroepen aantrekkelijk, noem het employer branding.
Hoe vul jij je vacatures in? Niet eenvoudig met de krapte op de
arbeidsmarkt, de jacht op talent en de oprukkende vergrijzing.
Bij PrintmediaJobs hebben we net zoals iedereen niet dé
wondermiddelen maar wel veel expertise en bruikbare handvaten
die tot een oplossing kunnen leiden.
We stellen je graag het PrintmediaJobs-aanbod voor!

HOE DOEN WE DAT?
We gaan steeds voor een hands-on en
keep it simple aanpak! Concreet wil dit
zeggen:
• Vacatures monitoren en bekend
maken via printmediajobs.be en onze
social mediakanalen

met aandacht
voor werk

• PrintmediaCoach: Je uitzendkrachten
en/of (nieuwe) medewerkers drie
maanden coachen, opvolgen en
begeleiden op de werkvloer

2022

• Actieve stagebegeleiding van
werkzoekenden i.s.m. VDAB
• PrintmediaStages: Erkende
Stagebedrijven en Duale leerbedrijven
ontvangen het sectorale Q-label
• Opleidingen & testing tools
• Outplacement
• Optioneel: Recrutering vanuit
PrintmediaJobs, contacteer ons
via printmediajobs@grafoc.be
IS JE INTERESSE GEWEKT,
WIL JE MEER INFO OF EEN AFSPRAAK?

OVER GRAFOC

Neem dan contact met:

PrintmediaJobs is onderdeel van
GRAFOC, de sectororganisatie
van en voor mensen in printmedia.

de impact van Covid, werkbaarheid
van jobs, … zijn uitdagingen binnen
de sector.

Wendbaar blijven is cruciaal. Als
mens, professional, werkgever,
medewerker, uitzendkracht,
werkzoekende, leerkracht,
docent, leerling en student. Een
evenwichtig diversiteitsbeleid
vormt de rode draad doorheen
al onze activiteiten.

GRAFOC staat als non-profit
organisatie voor:

Snelle technologische en
economische evoluties, vergrijzing,

• Stimuleren en ondersteunen van
duurzame tewerkstelling

• Het op peil houden van de
kennis en knowhow binnen onze
hightech printmediasector
• Het scheppen van een optimaal
kader waarbinnen trainingen
kunnen doorgaan

• Personeelsbeleid binnen onze
ondernemingen ondersteunen
zodat medewerkers hun talenten
kunnen laten groeien
GRAFOC kent de printmediasector
en is een aanspreekpunt tussen
onderwijs, arbeidsmarkt en overheid. We geven steeds maatadvies
op een onafhankelijke, neutrale
basis met focus op en voordelen
voor bedrijven en medewerkers
onder Paritair Comité 130 (PC130).

HENK VAN DER BEKE
Coach & Mentor, Stagebegeleider,
Opleider in bedrijven & organisaties
 henk.vanderbeke@grafoc.be
 0472 783 093
DAVID BENOIT
Advies aan bedrijven en medewerkers,
Marketing & Communicatie
 david.benoit@grafoc.be
 0472 966 627
HERMAN STAES
Coördinator GRAFOC,
Onderwijs verantwoordelijke
 herman.staes@grafoc.be
 0479 238 042

Communicatie-Partner

Volg ons op social media:
G www.facebook.com/printmediajobs
k www.linkedin.com/company/printmediajobs
Blijf op de hoogte via onze maandelijkse
E-Newsletter. Inschrijven via info@grafoc.be
GRAFOC vzw
Marsveldplein 2 | 1050 Brussel
grafoc.be l info@grafoc.be
PrintmediaJobs® en PrintmediaStages
zijn onderdeel van GRAFOC

GRAFOC is partner van Fespa Belgium

GRAFOC is erkend binnen
de KMO-Portefeuille.
GRAFOC bezit het VDAB-mandaat
voor kosteloze Arbeids- en
Competentieontwikkeling.

WSE
Kwaliteits

registratie

ONS AANBOD

2. PRINTMEDIACOACH
Coaching, opvolging & begeleiding
van je (nieuwe) medewerkers

1. MAAK JE VACATURE BEKEND
Heb je vacatures of stageplaatsen? Bereik een ruimer publiek door ze online te
plaatsen op PrintmediaJobs.be en onze social media pagina’s (Facebook en
LinkedIn)!
Wist je dat GRAFOC in 2021 maar liefst 1.100 vacatures monitorde? Zo krijgen
we een overzicht van evoluties, trends, jobprofielen en economie.
Onze partner Grafisch Nieuws beschikt over voordelige tarieven om je jobs te
publiceren in hun wekelijkse online newsletter of in Grafisch Nieuws magazine
(print, maandelijks).
Tarieven:
Online:
je vacature op printmediajobs.be,
LinkedIn en Facebook
þ

Gratis voor PC130-bedrijven

þ

€ 95: Niet-PC130 bedrijven

Screening van je vacature
þ

Gratis voor PC130-bedrijven

þ

€ 75 per vacature

Grafisch Nieuws:
Online, je vacature in de Grafisch
Nieuws Express Newsletter
þ

 125: Grafisch Nieuws Express
€
Newsletter (3 wkn) met doorklik

þ

 210: Leaderboard banner (728x90)
€
op Grafisch Nieuws Express
Newsletter met doorklik

Coaching maakt mensen niet alleen sterker.
Het voorkomt dat je uitzendkrachten of
(nieuwe) medewerkers je bedrijf te snel
verlaten en versterkt de aanwezige talenten.
Daarom bieden we een basistraject van drie
maand aan, op maat van jouw bedrijf.
In deze periode zorgen we voor een actieve
begeleiding en coaching op de werkvloer,
mét aandacht voor attitude en technisch
talent. We zetten in op een laagdrempelige
opvolging. Onze ervaring, kennis van de sector en flexibiliteit zijn hierbij in je voordeel en
we vormen een duidelijk aanspreekpunt. We
toetsen af of je verwachtingen in lijn liggen
met de realiteit en we ontzorgen je als je
zelf onvoldoende tijd kan besteden aan een
goede opvolging. Een duurzame tewerkstelling is ons streefdoel en uiteraard is een
langere begeleiding steeds mogelijk.

“Matchen van kandidaten,
coaching, training, mensen en
bedrijven helpen groeien en
verder ontwikkelen, daar is
het mij om te doen, met een
ondersteuning op maat!”
Henk Van der Beke
Coach & Mentor, Stagebegeleider,
Opleider in bedrijven & organisaties

Jouw voordelen:
1. Verhoog de slaagkans naar een vaste
tewerkstelling
2. Beperk een vroegtijdige uitstroom van je
uitzendkrachten of (nieuwe) medewerkers
3. Inzetten op een persoonlijke begeleiding
door meerdere bezoeken op de werkvloer
van onze coach. De (individuele) gesprekken tijdens de coachingstrajecten zorgen
voor de nodige opvolging en feedback

4. Hands-on, met duidelijk aanspreekpunt
en motivator
5. Monitoring van technische competenties
en soft skills

€ 950 voor volledig traject van drie
aaneengesloten maanden en zes
bezoeken op de werkvloer

6. Optioneel competentierapport met
evaluatie van technische competenties
en persoonlijke vaardigheden

þ

 55O voor opstart/maand 1, € 400
€
voor de 2° en 3° maand. € 150 per extra
bezoek na dit traject

7. Coaching van je bedrijfsmentor behoort
tot de mogelijkheden

þ

J e ontvangt hiervoor een Debetnota.
Bij stopzetting binnen de maand: € 550,
bij stopzetting in maand 2 of 3: € 400

þ

 C130-bedrijf? Dan komt deze
P
begeleiding in aanmerking voor ANNAopleidingsbudget. Indien niet, check de
mogelijkheden van je vormingsfonds

þ

 RAFOC is erkend binnen
G
de KMO-Portefeuille

8. GRAFOC kent de sector door en door
en heeft decennia expertise en een
uitgebreid netwerk
9. PrintmediaJobs als een neutrale partner
in communicatie met je (nieuwe) medewerker, mentor, HR-verantwoordelijke,
zaakvoerder, …
Referenties:
Albe De Coker, Triakon, Dioss, Reynders
Labels, Asteria Group, Stegmann, SD Worx,
Randstad, Forum Jobs,...

Print, vacature in Grafisch nieuws,
maandelijkse editie
þ

€ 1400: 1/1 pagina

þ

€ 950: 1/2 pagina

þ

€ 550: 1/3 pagina

3. STAGEBEGELEIDING
Werkzoekenden in opleiding prepress, drukken, drukafwerking of
digital print operator bij VDAB Turnhout krijgen begeleiding tijdens
hun stage. Henk Van der Beke zorgt al meer dan 12 jaar een intensieve
stagebegeleiding in je bedrijf, opvolging en administratie zodat er
tijdig kan worden bijgestuurd waar nodig. Bijkomende info rond IBO
en andere tewerkstellingsmaatregelen krijg je er gratis bij.

7. OUTPLACEMENT

Referenties:

Bij ontslag van een arbeider is de werkgever niet altijd verplicht
outplacement aan te bieden. In dit geval hebben we een aanbod
van een verkort traject van vier halve dagen, vrijblijvend voor
je PC130-arbeider(s). We nemen hiervoor de kosten op ons en
kunnen nieuwe vacatures aanreiken.

3Motion, Haletra, Antilope De Bie, Reynders Pharma, AMS Digital Print,
INNI Group, Veilingen Bernaerts, Triakon, Totté drukt op alles, Ducaju,
Autajon Labels, Graphius, Publi FDM, Zwart op Wit, Drukkerij De Melle,
Artoos Group, Van Grasdorff, Symeta, Printville, Daneels Grafische
Group, Illochroma, Group Joos, ABC Labels, enz.

Tarief:
þ

Tarief:

Tarief:

Gratis voor PC130-medewerkers

þ

5. TRAININGSAANBOD

Gratis voor ieder bedrijf

8 trainingen, gratis voor PC130-medewerkers
þ

Mentorship (meter-/peterschap)

6. TEST JEZELF!

þ

Opfrissing EHBO

þ

Opfrissing Hanteren van kleine blusmiddelen

Meten is meer weten. Daarom zijn een aantal testtools in volle ontwikkeling.
Een greep uit het aanbod:

þ

Opfrissing Mobiele arbeidsmiddelen (heftruck, reachtruck, …)

þ

 ezond aan het werk! 4 opties:
G
• Bewegen, een mini inspanning voor een maxi resultaat
• Gezonde voeding, Tips & tricks voor op de werkvloer
• Goed voelen, het belang van mentale veerkracht op de werkvloer
• Healty@work, een mix van de drie thema’s rond gezond aan het werk

þ

Basiskennis Nederlands

þ

Basiskennis rekenen

þ

Kennis van grondstoffen (papier, inkt, platen)

þ

Kennis vellenoffset

þ

Kennis flexo

þ
þ

Kennis drukafwerking (snijden, vouwen, binden)
Kennis digital print operator

Deze testen komen online ter beschikking na registratie op PrintmediaJobs.be.
Bedrijven en kandidaten krijgen een indicatie van het kennis level om zo
de juiste opleidingen te voorzien.

Betalende trainingen op maat

4. ERKENDE STAGEBEDRIJVEN
Stel je je bedrijf open voor stagiaires (duaal), studenten en werkzoekenden?
Laat je sectoraal erkennen door GRAFOC als Erkend Stagebedrijf en Erkend
Leerbedrijf Duaal! Je legt contacten met scholen en potentiële medewerkers.
De stagiairs leren zo op de beste plaats de praktijk.
Referenties:
Meer dan 160 erkende stagebedrijven in Vlaanderen

þ

Letterpress

Praktisch:

þ

HR-trainingen, bv. leiderschap

þ Registreer je aanvraag op
www.printmediastages.be Caret-Right Criteria Erkend Stagebedrijf Caret-Right Aanvraagformulier

Praktisch:
þ

þ

 e trainingen kunnen naargelang online,
D
incompany of in open aanbod doorgaan.
Alle info: www.grafoc.be Caret-Right werkgever Caret-Right trainingen

Tarief:
þ

Gratis voor ieder bedrijf

