PERSAANKONDIGING

KVLV-Agra lanceert ‘Doorstarters zijn vechters’
MOL – Op 1 en 15 december 2016 organiseert KVLV-Agra een tweedaagse
kennismaking voor land- en tuinbouw(st)ers die een carrièreswitch overwegen.
Zeggen dat het moeilijk gaat in de land- en tuinbouw, is wellicht een open deur intrappen. Op
het erf of tussen pot en pint wordt er heel wat gepraat over de crisis in de sector. Ervoor
uitkomen dat je bedrijf niet meer rendabel is en je overweegt te stoppen, is vaak een ander
verhaal. Nochtans kan net dat soms de beste keuze zijn, beter dan de put nog dieper te
maken.
Met het Leader-project ‘Doorstarters zijn vechters’ wil KVLV-Agra land- en tuinbouw(st)ers
aanspreken die overwegen om te stoppen met hun bedrijf of recent gestopt zijn. Tijdens een
tweedaags traject maken deelnemers kennis met organisaties zoals ACERTA en VDAB die hen
kunnen helpen bij de overstap naar een job op hun maat.
Het boeiende programma omvat o.a. concrete sollicitatietips, informatie over
loopbaanbegeleiding, opleidingskansen en jobmogelijkheden voor land- en tuinbouw(st)ers.
Juridische aandachtspunten bij de overstap van het eigen bedrijf naar de arbeidsmarkt komen
ook uitgebreid aan bod. Ontdek het volledige programma, inspirerende getuigenissen en alle
praktische info op www.kvlv.be/agra.
Voor meer info over het project ‘Doorstarters zijn vechters’, contacteer Patty De Keyzer, KVLVAgra, pdekeyzer@ons.be, 0495/21 22 14.
Het project ‘Doorstarters zijn vechters’ van KVLV-Agra kwam tot stand dankzij financiering van
Leader.
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DOORSTARTERS ZIJN VECHTERS

Mol, 1 & 15 dec. 2016
9.30 – 16 u.

Ken jij een land- of tuinbouw(st)er die denkt aan een carrièreswitch? Voelen jij en/of je partner
zelf aan dat je die mogelijkheid moet nagaan? Of ben je recent gestopt met je bedrijf? Dan
kan het project ‘Doorstarters zijn vechters’ iets voor jou betekenen.
Schrijf je in voor het tweedaagse kennismakingstraject op 1 en 15 december 2016 in
Mol. Verwacht je aan een interessante opstap naar de reguliere arbeidsmarkt met
onderwerpen zoals ‘Wat is loopbaanbegeleiding?’, ‘Hoe maak ik een CV?’ en ‘Welke
jobmogelijkheden zijn er?’
Het volledige programma, inspirerende getuigenissen en alle praktische info vind je op
www.kvlv.be/agra. Voor meer info, contacteer Patty De Keyzer van KVLV-Agra via
pdekeyzer@ons.be of 0495/21 22 14.

kvlv.be

KVLV vzw | Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal | 016/24 39 99 | kvlv@ons.be
RPR 0412 935 136 | KVLV maakt deel uit van Ons

