
Ervaar een nieuwe cultuur, boost je CV en verbeter
je Engels. Start je nieuwe avontuur met Job Squad
op een coole Europese bestemming!

TUSSENJAAR
IN HET
BUITENLAND



Werkgevers zijn in de toekomst eerder bereid om je
in dienst te nemen!

Waarom is het de moeite waard?

Een werkervaring als deze staat goed op jouw CV,
het laat jouw toekomstige werkgever zien dat je
zelfstandig en onverschrokken bent. Zo wordt
solliciteren op een baan of opleiding makkelijker
voor jou.

Het is ook een geweldige manier om op jezelf te
leren vertrouwen en jezelf uit te dagen.

Je zult nieuwe culturen ontdekken, nieuwe keukens
proberen, de wereld zien en vrienden voor het
leven maken, dit allemaal terwijl je je eigen geld
verdient en beheert.



Athene Lissabon

Malaga

Cyprus

Sofia

Waar kun je heen?

Riga

Stockholm

Praag

Malta

Turku



37 - 40 uur per week inclusief pauzes

Een proefperiode van 3 maanden en een
contract van minimaal 6 maanden

Attitude is belangrijker dan ervaring

Werken met je nationale taal in een
internationale werkomgeving

3 - 4 weken betaalde training

Voordelen zoals een vrijdagmiddagborrel 
of maandelijkse sportschoolpas

Hoe ziet het werk eruit?
Wij werven voor een groot aantal bedrijven binnen Europa.
Deze bedrijven hebben mensen nodig die verschillende talen
spreken aangezien ze diensten leveren aan grote merken in
alle Europese markten.
Dat betekend dat je collega's uit heel Europa zal hebben en
een contract uit het land waarin je zal werken. Het contract
bevat arbeidsvoorwaarden zoals een zorgverzekering of
betaald verlof volgens de Europese wetgeving.

Europees contract



Bekijk hier de verhalen van kandidaten!

https://www.jobsqd.com/candidate-stories/

Fins Antti
Athene

Ik kwam een advertentie op Facebook tegen over een vacature in Athene en ik heb Liisa (een Finse
recruiter) gecontacteerd voor meer informatie over de vacature. Liisa heeft me geholpen bij het
sollicitatieproces en beantwoordde ook veel andere vragen die ik had over de bestemming. Ik had
een sollicitatiegesprek via Skype en ongeveer 2 maanden later begon ik met werken. Ik moest veel
regelen voor ik Finland verliet dus het was fijn dat ze me hier die 2 maanden voor gaven. 

De dag van vertrek was eindelijk aangebroken en ik was erg enthousiast over de veranderingen die
in mijn leven zouden komen. Na aankomst had ik 2 dagen om rond te kijken en daarna startte de
training voor het werk.

De eerste week ging heel snel voorbij, ik had veel nieuwe vrienden gemaakt en voelde me erg
welkom. Ik verbleef 2 weken in een hotel en daarna vertelde een Spaanse collega dat ze een
huisgenoot zochten dus nu woon ik samen met 2 huisgenoten.

Nu werk ik hier 3 maanden en heb ik ook de kans gekregen om wat bezienswaardigheden te
bekijken. Het is geweldig om een nieuwe cultuur te zien en te ervaren en om internationale mensen
te ontmoeten.

Ik zou het aan iedereen aanraden: de wereld zien en ontdekken. Ik wacht met enthousiasme op de
avonturen die nog gaan komen! Ga er gewoon voor, je zal er spijt van krijgen als je het niet doet!'

https://www.jobsqd.com/nl/candidate-stories/


Hoe solliciteer je?

Vertel ons wat jouw voorkeur
heeft, liever zon of sneeuw? Hoe
lang wil je wegblijven? Heb je
wat inspiratie nodig? 
We kunnen je helpen met het
vinden van de perfecte baan en
bestemming!

Neem contact op
Het is iets waar we je gratis mee
helpen.

Je kunt ook gebruik maken van onze
online 'CV Builder' die je op onze
website kunt vinden.

Maak een CV in het Engels

Jouw recruiter is er voor je zelfs
nadat je bent aangenomen. Zij
kunnen je advies geven over
waar je een appartement kunt
vinden en hoe je in contact kunt
komen met andere mensen op
dezelfde bestemming. Wij zorgen
ervoor dat je je thuis voelt.

Inpakken en gaan!Interview & Test
Je interview zal in het Engels
zijn en er kunnen ook enkele
testen zijn. Jouw recruiter
helpt je met voorbereiden en
zal je begeleiden.



Lijkt het je leuk om met een vriend of
vriendin te gaan?

Er gaat niets boven herinneringen met elkaar delen! 
We sturen graag vrienden of koppels samen naar het buitenland zodat ze

deze bijzondere ervaring met elkaar kunnen beleven.

Ga je graag naar het buitenland maar liever
niet alleen? Geen zorgen. Dat is geen enkel
probleem! Vraag een vriend of vriendin of
zij de reis samen met je aangaan.

Veel van onze bestemmingen bieden meer
dan één soort baan, dus we kunnen
gemakkelijk iets vinden voor een
vriendengroep met verschillende interesses.



@thejobsqd

@thejobsqd

@jobsquad

Stuur ons een PB via social media

Bezoek onze website:
 jobsqd.com

https://www.instagram.com/thejobsqd/
https://www.facebook.com/thejobsqd
https://www.linkedin.com/company/job-sqd/mycompany/
https://www.jobsqd.com/
https://www.jobsqd.com/

