Charter YTIA Ambassadors 2018 – 2019
Het Young Talent in Action Ambassadors programma heeft als doel de (kwalitatieve) mismatch
tussen jongeren en de arbeidsmarkt te verkleinen. A.d.h.v. verschillende (online én offline)
activiteiten poogt Young Talent in Action de aansluiting tussen jonge talenten (tussen 17 en 27 jaar
oud) en de arbeidsmarkt te bevorderen, en dit op 4 domeinen.

I.

Leren zinvol kiezen, met kennis van zaken keuze maken

DOEL 1. Zelfkennis: eigen talenten leren kennen
DOEL 2. Basiskennis van de arbeidsmarkt: arbeidsmarkt en jobs leren kennen. Welk jobs vereisen
welke vaardigheden?

II.

Arbeidsrelevante ervaring opdoen

DOEL 3. Professioneel netwerk opbouwen en uitbreiden (en toepassen in zoektocht naar stages,
studentenjobs, werk)
DOEL 4. Leren omgaan met verwachtingen van arbeidsmarkt (bv. cv opstellen, leren solliciteren)

III.

Ondernemingszin stimuleren

DOEL 5. Best practices en valkuilen van ondernemen leren kennen

IV.

Onderwijs en beleid

DOEL 6. Onderwijs: link tussen arbeidsmarkt en onderwijs versterken.
DOEL 7. Beleid: politieke werking en topfiguren leren kennen.
Deze 7 doelen van het Young Talent in Action programma zijn opgesteld in samenspraak met de 50
eerste YTIA Ambassadors tijdens een kick-off activiteit in oktober 2015.

Wie kan YTIA Ambassador worden?







Je bent tussen 17 en 27 jaar oud
Je gaat akkoord met bovenstaande doelen en wil hier op een constructieve manier aan
meewerken.
Je engageert je om minstens aan twee (online) activiteiten van het YTIA
Ambassadorsprogramma deel te nemen (en respecteert de regels omtrent afwezigheid – zie
hieronder).
o Het is verplicht in te schrijven voor elke activiteit waar je wil aan deelnemen. Indien
je verhinderd bent, moet je dit maximum 1 dag op voorhand laten weten door een
e-mail te sturen naar ambassadors@youngtalentinaction.be. Indien we merken dat
je meer dan 3 maal niet hebt verwittigd bij afwezigheid, heeft het VBO het recht om
je te schrappen als YTIA Ambassador.
Je begrijpt Nederlands of Frans. Alle activiteiten gebeuren in de twee talen, iedereen spreekt
z’n eigen taal.
Je bent bereid om als vertegenwoordiger van het Young Talent in Action project naar buiten
te treden en je gepast te gedragen op de (online en offline) activiteiten.

Door je in te schrijven als YTIA Ambassadors op de ytia.be website verklaar je je akkoord met deze
doelstellingen en bereid om op een constructieve manier mee te werken aan het bereiken van deze
doelen.

Programma 2018 – 2019
We vertalen deze doelstellingen in specifieke activiteiten die we opzetten met de nu al méér dan
250 YTIA Ambassadors. Gedurende twee jaar leren de YTIA Ambassadors zichzelf, elkaar en de
arbeidsmarkt kennen, met als eindpunt het Young Talent in Action Forum in oktober 2019.
Verder spelen we in op actuele tendensen met networking events en peilingen bij onze
geëngageerde jongeren. Tot slot, is er ruimte voor creativiteit en inspraak en bepalen de
Ambassadors zelf mee het programma.
Het programma voor 2018-2019 zal binnenkort bekendgemaakt worden.
Bekijk de activiteiten van vorig jaar op de website www.ytia.be.

