
Als management assistant ben je een echte duizendpoot. Je beheert de agenda 
van de manager. Collega’s en klanten met vragen komen eerst bij jou terecht.
Je organiseert activiteiten en bijeenkomsten en behandelt correspondentie.
Je maakt ook diverse documenten, verslagen en presentaties op. Iets voor jou? 
Volg deze gratis opleiding.

Jij bent:

bediende)

Op het programma:

Waar en wanneer?
in Leuven (Heverlee)

21 november 2016
 duur: 6 maanden

bedrijfsstage

Interesse?

Lees alle details van de opleiding op www.jobber.be

Cevora vzw en VDAB creëren gelijke kansen voor alle werkzoekenden. Voor de opleidingen selecteren wij kandidaten volgens hun kwaliteiten. Ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst, gezinssituatie of handicap.

Management assistant
in Leuven (Heverlee)

Op zoek naar een job?
Volg de gratis opleiding

1. Schriftelijk communiceren

Nee, een werkgever is niet op
zoek naar een nieuwe Hugo
Claus. Zelfs een dt-fout zal hij in-
dien nodig door de vingers zien.
Wel verwacht hij dat je ideeën
begrijpelijk kunt structureren,
een beknopt besluit kunt formu-
leren en zakelijk kunt schrijven.
Je weet dus wat je met al die
smileys onderaan je mail moet
doen. Het volwassenenonder-
wijs biedt heel wat avondcursus-
sen aan om je erin te bekwamen. 

98

Ontdek je sterktes en je zwaktes.
Doe de test op 
Vacature.com/competenceindicator.

5 vaardigheden die
schoolverlaters missen 

(volgens werkgevers)
Samenstelling: Hermien Vanoost & Kristina Rybouchkina

Een leuke job scoren doe je niet alleen met een diploma. Ook je sociale vaardig-
heden, attitude en verantwoordelijkheidsgevoel spelen mee. In het kader van
het internationale project App-titude vroeg de KULeuven aan 530 werkgevers
aan welke competenties jongeren nog moeten schaven. Dit is de top 5.

2. Zelfkritisch zijn
Elke wijze uil begon als uilskui-
ken, zeggen ze bij Bond Zonder
Naam. En dat klopt ook: fouten
zal je in je eerste jaren sowieso
maken. Je werkgever vindt dat
niet zo erg, zolang je maar be-
grijpt waarom je mis was en de
puntjes weer op de i zet.  

3. Inzicht hebben in sterktes 
en zwaktes

Ook al was je vroeger de pri-
mus van de klas, op het werk
zullen niet alle taken je even

goed bevallen. Doe je (toekom-
stige) werkgever (en jezelf) een
plezier en zoek uit waarin je
nog coaching kunt gebruiken.
Vul bijvoorbeeld ‘de compe-
tence indicator’ op
vacature.com in of vraag het
aan familie en vrienden. 

4. Omgaan met conflict

Beste maatjes moeten jij en je
collega’s niet worden, maar
enige empathie is wel op zijn
plaats. Blijf luisteren naar de
ander en val hem nooit per-

soonlijk aan. Discussiëren mag
zeker, maar hou het construc-
tief. Heb je er moeite mee? Via
VDAB kan je een e-cursus con-
flicthantering volgen. 

5. Omgaan met feedback en 
kritiek

Schoolverlater of oude rot, kri-
tiek krijgen is nooit plezant. Bo-
vendien pakt de ene criticus het
al wat diplomatischer aan dan de
andere. Rustig blijven is de
boodschap. Wellicht helpt het
als je voor ogen houdt wat het
uiteindelijke doel van kritiek is:
tot betere resultaten komen. 


