
Expeditie Werk
 Projectpartner: VDAB
 Werkgever: Phoenix Services, Transuniverse
 Locatie: Gent – North Sea Port
 Deelnemers: 15-tal jongeren per editie
 Beroep: logistiek planner, magazijnmedewerker
 Gebaseerd op: eerdere edities Expeditie Werk
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Wat is Expeditie Werk?

Expeditie Werkt is een innovatief sollicitatiespel
waarbij doe-opdrachten centraal staan. De
werkgever werkt intensief mee aan het ontwikkelen
van groepsopdrachten die peilen naar
kerncompetenties van de vacature.  Door middel
van observatie en coaching beoordeelt de
werkgever of de deelnemer al dan niet in
aanmerking komt voor de job. De sollicitanten
tonen op die manier hun echte talenten via een spel
dat hen volledig onderdompelt in de job.

Waarom zou je als werkgever deelnemen
aan Expeditie Werk?

Expeditie Werkt is een doeltreffende manier om
(knelpunt)vacatures op korte termijn in te vullen.
Bovendien test je op een grondige manier de
competenties van de kandidaten in een aantal
realistische opdrachten, wat veel moeilijker is in een
traditioneel sollicitatiegesprek. Tenslotte draagt dit
initiatief bij aan je algemene employer branding, en
creëer je naamsbekendheid door deel te nemen
aan dit initiatief.

Edities VDAB, Levanto, Phoenix Services
en Transuniverse

VDAB organiseerde in 2019, samen met Levanto, 2
edities Expeditie Werk.

In de eerste editie ging Phoenix Services met de
hulp van Levanto op zoek naar een
aantal  logistieke planners. Voorafgaand aan het
sollicitatiespel werd een infosessie gehouden. Ten
eerste werden de geïnteresseerde kandidaten in
deze sessie geïnformeerd over bepaalde
randvoorwaarden van de functie (vb. mobiliteit,
shiftwerk, enz.). Ten tweede werden kandidaten
kort gescreend door VDAB, en al dan niet
geselecteerd om deel te nemen aan de eigenlijke
Expeditie Werk. Uit het sollicitatiespel van een 4-tal
uur werden uiteindelijk 3 kandidaten geselecteerd
die aan de slag konden als logistiek planner bij
Phoenix Services.

In een tweede editie ondersteunde Levanto
Transuniverse in hun zoektocht naar een aantal
magazijnmedewerkers en chauffeurs. Via een
gelijkaardig traject werden kandidaten
geselecteerd, namen ze deel aan een creatief
sollicitatiespel van een 4-tal uur. Tijdens dit spel kon
de werkgever door middel van observatie
vaststellen of de kandidaten al dan niet over de
nodige competenties beschikken. Ook na deze
Expeditie Werkt werden een aantal deelnemers
aangeworven bij de werkgever.

Meer informatie?

Contacteer Abdelouahab Kerrou via
abdelouahab.kerrou@vdab.be


