
 

Vlaams-Brabant Jobfair & 
Arbeidsmarktcongres 

9.309 1 in te vullen jobs op de Jobfair van Vlaams-Brabant op 25 oktober 

Zaventem 5 oktober 2022 – Op 25 oktober organiseren Aviato (het tewerkstellingscentrum van 
Brussels Airport), VDAB, provincie Vlaams-Brabant en Actiris voor het eerst samen de Jobfair 
van Vlaams-Brabant van 11u tot 15u. Aansluitend, vindt van 16u tot 21u een 
arbeidsmarktcongres plaats. Momenteel zijn er 9.309 openstaande jobs in Vlaams-Brabant 
waarvan 500 op Brussels Airport, de tweede economische pool van het land. Werkzoekenden, 
studenten en iedereen die op zoek is naar een nieuwe uitdaging is dan ook welkom op de 
jobbeurs in de Skyhall op Brussels Airport om het brede aanbod aan jobs op Brussels Airport 
én in Vlaams-Brabant te ontdekken. 

Jobfair 2022: Co-creatie met focus op Anders Rekruteren 

Aviato, VDAB, Provincie Vlaams-Brabant en Actiris slaan de handen in mekaar om voor het eerst 

samen de Vlaams-Brabant Jobfair te organiseren. Werkzoekenden uit heel België kunnen op deze 

jobbeurs niet alleen kennis maken met de werkgevers op Brussels Airport, maar ook met bedrijven 

buiten de luchthaven. 

 

“Met bijna 24.000 werknemers, 317 bedrijven, 18 sectoren en momenteel 500 openstaande arbeidsplaatsen, 

vormt Brussels Airport een uniek ecosysteem; en een sterke katalysator voor de Belgische economie. Aviato 

helpt de luchthavenbedrijven om hun jobs zo vlot mogelijk in te vullen, ondanks de huidige war for talent. Met 

gerichte acties, zoals deze jobbeurs, wil Aviato de unieke jobs en mogelijkheden op de luchthaven in de kijker 

zetten.”, zegt Isabelle Borli, General Manager Aviato. 

 

Onder de slogan “Jobfair opent haar grenzen. Vlieg je mee?” zijn er ook andere Vlaams-
Brabantse bedrijven met vele jobs aanwezig. De jobfair focust op anders rekruteren en wil deze 
werkgevers sensibiliseren om inclusief te rekruteren. 

Jobfair 2022: ontdek jobs bij 60-tal bedrijven met zicht op het tarmac tussen 11 en 15 uur 

De jobbeurs vindt plaats in de Skyhall op Brussels Airport. Het evenement zal gebruik maken van 
de beide verdiepingen van de Skyhall waar meer dan 60 bedrijven hun jobs voorstellen, 
waaronder Autogrill, Aviapartner, Eligio, Brussels Airport Company, Safran, Sabena Engineering, 
G4S Belgium, Securitas, Tiense Suiker, Colruyt Group, De Lijn, Kim's Chocolates en vele andere. 
Maatwerkbedrijven zijn ook van de partij. 
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“De jobbeurs biedt de bedrijven een uniek platform om in contact te komen met talent dat op zoek is naar 

opportuniteiten. Samen met VDAB stimuleren we Brusselse werkzoekenden om de brede waaier aan 

beschikbare jobs op Brussels Airport en in Vlaams-Brabant te komen ontdekken. Veel Brusselaars hebben 

niet de reflex om buiten Brussel te zoeken en veel werkgevers uit de rand zoeken ook niet automatisch in 

Brussel werkkrachten. Met dit soort initiatieven brengen we daar graag verandering in.”, aldus Caroline 

Mancel, adjunct-directeur-generaal van Actiris. 

Aansluitend arbeidsmarktcongres van 16 tot 21 uur: “Vlaams-Brabant werkt! Er hangt talent 
in de lucht. Durf het aan boord halen.” 

De arbeidsmarkt staat in brand en de arbeidsmarktkrapte wordt steeds nijpender. De uitdaging 
voor werkgevers en actoren uit het middenveld is duidelijk: als we groei en welvaart willen blijven 
garanderen, moeten meer mensen aan de slag. 

Ann Schevenels, gedeputeerde voor economie provincie Vlaams-Brabant: “Om aan een 

werkzaamheidsgraad van 80% te komen binnen Vlaams-Brabant, moeten we buiten de gebaande paden 

durven treden om werknemers te vinden. Alle talenten zijn nodig. Op het congres geven sprekers concrete 

oplossingen en tips over actuele arbeidsthema’s zoals het inschakelen van de sociale economie en veel 

meer om talent te vinden en binden.”  

“Ook taalcoaching Nederlands op de werkvloer en levenslang leren zijn thema’s waar wij als provincie op 

inzetten en die het congres aankaart.”, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor onderwijs.  

Op het programma: een boeiende keynote van Geert Janssens, twee sofagesprekken met experts 
en praktijkvoorbeelden, en een netwerkmoment met infostandenmarkt. Een event om met stip 
aan te duiden in de agenda’s. 

Samen sterk voor werk   

Door het organiseren van een jobmarkt én een arbeidsmarktcongres slaan de initiatiefnemers 
(Aviato, Actiris, Provincie Vlaams-Brabant én VDAB) twee vliegen in één klap: 

“De krapte op de arbeidsmarkt biedt meer dan ooit kansen voor een brede diversiteit aan profielen. 

Daarover willen we in dialoog gaan met werkgevers. Er zijn heel wat oplossingen om de brug te slaan 
tussen vraag en aanbod. Gemakkelijk is het niet, maar wie er voor open staat zal na de jobfair én het 
congres heel wat nieuwe mogelijkheden zien. Onze consulenten, bemiddelaars en onze partners in de 

netwerkorganisatie die Aviato is, staan paraat om daarbij te ondersteunen. Samen sterk voor werk!" 
aldus Johan Viaene, directeur VDAB Vlaams-Brabant  

● De Jobfair vindt plaats op dinsdag 25 oktober van 11.00 tot 15.00 uur in de Skyhall van 
Brussels Airport (gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer). Deelnemen aan de 
jobbeurs is gratis voor werkzoekenden. Inschrijven is verplicht via 
www.aviato.be/nl/evenementen/jobfair-2022 

● Aan het arbeidsmarktcongres kunnen werkgevers deelnemen van 16u00 tot 21u00. 
Inschrijven is verplicht via www.aviato.be/nl/evenementen/vlaams-brabant-werkt-er-
hangt-talent-de-lucht-durf-het-aan-boord-halen 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Ffeed%2Fhashtag%2F%3Fkeywords%3Dtalent%26highlightedUpdateUrns%3Durn%253Ali%253Aactivity%253A6968253833114181633&data=05%7C01%7Ccindy.raffo%40vlaamsbrabant.be%7C6a297a9cc37748483ec908da90ae9955%7Cabeeed50ea7b4008b0e5d27f624bf85e%7C0%7C0%7C637981376819269963%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vEWA8n6Yxd6gubxbUqPRkSzGB9iB2rEqTdFNAteC3iY%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Ffeed%2Fhashtag%2F%3Fkeywords%3Dtaalondersteuning%26highlightedUpdateUrns%3Durn%253Ali%253Aactivity%253A6968253833114181633&data=05%7C01%7Ccindy.raffo%40vlaamsbrabant.be%7C6a297a9cc37748483ec908da90ae9955%7Cabeeed50ea7b4008b0e5d27f624bf85e%7C0%7C0%7C637981376819269963%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LpdmXwDTpqnHVteS8DW%2BmjcGvOd8yPL3QCEOz3VKe2A%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Ffeed%2Fhashtag%2F%3Fkeywords%3Dlevenslangleren%26highlightedUpdateUrns%3Durn%253Ali%253Aactivity%253A6968253833114181633&data=05%7C01%7Ccindy.raffo%40vlaamsbrabant.be%7C6a297a9cc37748483ec908da90ae9955%7Cabeeed50ea7b4008b0e5d27f624bf85e%7C0%7C0%7C637981376819269963%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=k%2FH%2FW2r%2FLOZbBmDXgPDKZAmkYk78u1xT%2BkQMVJzvow8%3D&reserved=0
http://www.aviato.be/nl/evenementen/jobfair-2022
http://www.aviato.be/nl/evenementen/vlaams-brabant-werkt-er-hangt-talent-de-lucht-durf-het-aan-boord-halen
http://www.aviato.be/nl/evenementen/vlaams-brabant-werkt-er-hangt-talent-de-lucht-durf-het-aan-boord-halen


 

Volgende sponsors steunen dit initiatief: 

 

Meer info 

 

Meer info over de Jobfair -> https://www.aviato.be/nl/evenementen/jobfair-2022 

Meer info over het Arbeidsmarktcongres Vlaams-Brabant werkt! -> 

https://cloud.mails.aviato.be/jobfair/netwerkcongres 

 

*** 
 

Noot voor de redactie – niet voor publicatie 

 

Vragen, beeldmateriaal, testimonials of interviews gewenst? Contacteer: 

 
Aviato is de referentie voor kwaliteitsvolle en duurzame jobs op en rond Brussels Airport. Het is er zowel voor 

werkzoekenden, werknemers als werkgevers. Dankzij haar unieke samenwerking met publieke en private partners 

waaronder VDAB en Actiris, beschikt het over de grootste databank van werkzoekenden én kan ze samen 

opleidingstrajecten op maat uitwerken.  

Als onafhankelijke en flexibele vertrouwenspartner vormt Aviato de toegangspoort tot tewerkstelling op Brussels Airport 

en effent zij de weg naar nieuwe en duurzame loopbanen, via innovatieve oplossingen op maat. 

Aviato faciliteert zo de duurzame instroom van arbeidskrachten en draagt bij tot het behoud van talent om de 

werkgelegenheid en de ontwikkeling van het Brussels Airport Ecosysteem bestaande uit 317 bedrijven te ondersteunen. 

Het draait allemaal om co-creatie en duurzame tewerkstelling! www.aviato.be 

 
Nathalie De Houwer – Communication Partner Aviato - + 32 490 57 34 04 – nathalie.dehouwer@aviato.be 
 

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding is een Vlaamse overheidsdienst die burgers helpt om hun 
loopbaan te ontwikkelen, en die werkgevers bijstaat in het invullen van hun vacatures.  Mensen veranderen van job, worden 
werkzoekend, starten met een opleiding, volgen een stage, of combineren enkele opties. Loopbanen zijn voortdurend in 
beweging. Bij die veranderingen biedt VDAB een houvast aan werkzoekenden en werknemers. VDAB doet dat met 
betrouwbare informatie en data, en samen met partners, om een kwaliteitsvol en innovatief aanbod in begeleiding, opleiding 
en werkplekleren te voorzien. Zo wil VDAB mensen in Vlaanderen en Brussel ondersteunen om maximaal hun talenten en 
competenties te ontplooien, telkens met het oog op duurzame tewerkstelling. Om die duurzame tewerkstelling te 

https://www.aviato.be/nl/evenementen/jobfair-2022
https://cloud.mails.aviato.be/jobfair/netwerkcongres
http://www.aviato.be/


 

garanderen, werkt VDAB nauw samen met werkgevers. Zij kunnen rekenen op VDAB om kandidaten te matchen aan hun 
vacatures. Dat doet VDAB op basis van inzichten in de specifieke noden van de verschillende sectoren op de arbeidsmarkt.  
 
 Johan Viaene - Directeur VDAB Vlaams-Brabant - + 32 499 98 99 00 - johan.viaene@vdab.be 

#STREEKMOTOR – De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau 

tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze 

de stille kracht achter de schermen, die met veel kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die 

gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze 

ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is. 

 
Frank Ilsbroux - Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant - + 32 16 26 71 64 / + 32 477 44 82 25 - 

frank.ilsbroux@vlaamsbrabant.be @vlabrapers 

 
Actiris is de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling. Als Brusselse openbare tewerkstellingsdienst is Actiris 
de centrale speler en leverancier van oplossingen voor de tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Actiris 
concentreert zijn actie en middelen rond twee opdrachten: het garanderen van de matching tussen werkgevers en 
werkzoekenden en het organiseren van de doorstroming naar werk. Voor meer informatie, zie www.actiris.be. 

Jan Gatz – Woordvoerder Actiris – +32 479 40 75 68 – jgatz@actiris.be 
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