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PRIVACY DISCLAIMER

INFORMATION REQUEST FORM

Stuur het ingevulde formulier aan:

Overeenkomstig artikel 13 en 23 van D.Lgs. 196/2003
(hierna “Privacycode” genoemd) en de latere wijzigingen
daarop verleent de gebruiker van het LO-MATCH platform
toestemming aan Fondazione Giacomo Rumor Centro
Produttività Veneto om de aangeleverde persoonsgegevens te verwerken, ook met behulp van ICT-hulpmiddelen.
Gebruiker dient ook te weten dat de hierboven genoemde
Fondazione volgens de “Privacycode” eigenaar is van de
gegevens en dat gebruiker op elk gewenst moment toegang heeft tot de persoonlijke gegevens zoals voorzien in
art. 7 van de “Privacycode” (inclusief bijvoorbeeld het recht
op bevestiging van aanwezigheid van gegevens, op kennis
van de inhoud en de verwerkingsdoelen en –methoden,
teneinde de nauwkeurigheid te controleren en eventuele
aanvullingen, aanpassingen en/of verwijdering te bewerkstelligen, en om protest aan te tekenen tegen de verwerking).
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VERBETER UW KANSEN
OP DE ARBEIDSMARKT,
LAAT UW VAARDIGHEDEN
BEOORDELEN

Project MATCH Instrument voor het matchen van informele en niet-formele
competenties ter bevordering van de inzetbaarheid en actief burgerschap van
migranten 510739-LLP-1-2010-1-IT-GRUNDTVIG-GMP - wordt gefinancierd
met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze
publicatie ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.

PROJECT MATCH

Tijdens een economische crisis is het voor iedereen moeilijk om werk te vinden, maar voor
migranten des te meer.
Voor migranten is het extra moeilijk toegang
te krijgen tot de arbeidsmarkt en taalbarrières
te overwinnen.
In het thuisland verworven vaardigheden en
competenties worden wellicht in het gastland
ook lager gewaardeerd of ze ondervinden
problemen met de erkenning van hun kwalificaties.

BEOORDEEL UW VAARDIGHEDEN
EN BENUT UW ERVARINGEN

Via MATCH komt u met mensen in contact die
u helpen de Italiaanse arbeidsmarkt te betreden en uw vaardigheden en werkervaring te
benutten.

Dit webplatform is opgezet om te helpen bij
de erkenning van uw specifieke vaardigheden,
competenties en kwalificaties en de koppeling
ervan aan vacatures van bedrijven.

MATCH kan u hulp bieden op de volgende
terreinen:

Op het LO-MATCH platform kunt u uw cv online
opstellen en opslaan, zodat werkgevers het kunnen inzien en contact met u kunnen opnemen.

Informatie en beroepsgerichte begelei
ding
Beoordeling en verslaglegging van uw
kennis, vaardigheden en werkervaring
Advisering en begeleiding bij het
schrijven en plaatsen van uw profiel
op het LO-MATCH platform

Project MATCH biedt u de expertise die u nodig
heeft om sneller een baan te vinden die past bij
uw ervaring en achtergrond.
MATCH helpt bij de erkenning van uw specifieke
vaardigheden, competenties en kwalificaties,
en koppelt deze aan vacatures van bedrijven.

HET LO-MATCH PLATFORM

Koppelen aan vacatures

U kunt uw opleiding, gevolgde cursussen en
werkervaring ook invullen aan de hand van een
lijst met kennis en vaardigheden die al op het
LO-MATCH platform aanwezig is. De geselecteerde vaardigheden kunt u toevoegen aan uw cv.
Een goed gestructureerd gesprek met een deskundige van MATCH helpt u beter inzicht te
krijgen in de vaardigheden die u heeft en het
soort vacatures waarmee die kunnen worden
gematcht.
Daarnaast wordt nuttige informatie verstrekt
over de eisen van de arbeidsmarkt.

