Persbericht
Recordaantal jobstudenten bij Stad Diest!
DIEST – Nog nooit werden er zoveel jobstudenten tewerkgesteld op onze
stadsdiensten. Tijdens de voorbije periode staken 72 jobstudenten, verspreid over
20 stadsdiensten, de handen uit de mouwen. Want het is belangrijk om jongeren
kansen te bieden voor hun toekomst en dat begint bij een studentenjob.
Een recordaantal jobstudenten dit jaar
Tijdens de zomermaanden werden dit jaar maar liefst 72 gemotiveerde jobstudenten
,van allerlei verschillende achtergronden, ingezet, dat is een recordaantal. Deze
studenten werkten verspreid over een grote verscheidenheid aan diensten: van de
‘handen uit de mouwen’ op de groendienst tot ‘met de neus in de boeken’ in de
bibliotheek en van prominent op de voorgrond op ons onthaal tot letterlijk ‘achter de
schermen’ bij onze ICT dienst. Het bestuur besliste de toegang voor jobstudenten zo
open mogelijk te houden en iedereen evenveel kansen te geven om een unieke
werkervaring op te doen bij stad en OCMW Diest. Dit komt de diversiteit van onze
organisatie enkel ten goede. Daarom werd gekozen voor een open toegang met
loting.
Win – winsituatie voor jongeren en voor de stadsdiensten
Het aanwerven van jobstudenten bij de stadsdiensten is een win-winsituatie voor
zowel student als stad. De student verdient een centje bij en het stad kan zo zorgen
voor een blijvende dienstverlening. Ook schepen van personeel Pascale
Vanaudenhove is een groot voorstander van het inschakelen van jobstudenten
tijdens de zomermaanden: "Wij vinden het als bestuur fijn om onze jongeren de
voorbije maanden in de organisatie te verwelkomen. Zo kunnen zij een eerste keer
kennismaken met een ervaring op de werkvloer en met alles wat er komt kijken bij
het werken voor een stadsbestuur. Of ze nu met de kinderen bezig zijn in de
kinderopvang of mee het zwembad ondersteunen, het heeft ons enorm geholpen om
een blijvende dienstverlening te kunnen bieden. Zij kregen op hun beurt een fijne
eerste werkervaring. Zo willen we als stad zo veel mogelijk kansen bieden aan
jeugdige werklustigen, want zij zijn onze toekomst."

