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Verklarende woordenlijst over werk zoeken
Dit is een lijstje met termen die misschien al ter sprake zijn gekomen wanneer iemand zijn of
haar werk verliest en nieuw werk zoekt. Deze specifieke woordenschat verbergt voor kinderen
een wereld waar ze graag inzicht in willen krijgen. Gebruikte woorden verklaren is daarom
belangrijk!

Aannemen

Wanneer de → werkgever beslist om iemand een betaald werk te
laten doen.

Aanwerven

Zie → aannemen.

Arbeid

Deftige woord voor werk.

Arbeidsmarkt

De verzameling van alle jobs die men kan doen. Opgelet, dit is geen
echte markt met kraampjes.

Arbeidsovereenkomst

Een papier waarop → werkgever en → werknemer hun afspraak over
het werk allebei ondertekenen. Wanneer het contract ondertekend is,
is de werknemer officieel aangenomen en kan hij of zij beginnen
werken.

Baan

Zie → job.

Beroep

Zie → job.

Carrière

De verschillende → jobs die een → werknemer in zijn leven doet.

Contract

Zie → arbeidsovereenkomst.

C4

Formulier dat gebruikt wordt wanneer iemand wordt → ontslagen.

CV (curriculum vitae)

Een overzicht van je leven met informatie over wie je bent, wat je
geleerd hebt en wat je gedaan hebt. Dat is nuttig voor de →
werkgever om te weten of iemand geschikt is voor een bepaalde →
job.

Functie

Zie → job.

Interim

Werk voor een korte tijd.
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Interimkantoor

Plek waar werkgevers die op zoek zijn naar → werknemers voor een
korte tijd hun vacatures bekend maken.

Job

Wat iemand doet om geld te verdienen, betaald werk.

Jobaanbieding

Werk waarvoor iemand gezocht wordt. Beschrijvingen van dat werk
zijn op verschillende plaatsen te vinden, bv. in kranten, op internet of
in een werkwinkel.

Loon

Het geld dat iemand verdient door te werken.

Loopbaan

Zie → carrière.

Loopbaanbegeleiding

Wanneer iemand → ontslagen wordt, krijgt hij of zij soms hulp om een
nieuwe → job te vinden.

Openstaande betrekking

Zie → jobaanbieding.

Ontslag (ontslaan,
ontslagen worden,
ontslag nemen)

Het einde van werken voor een → werkgever.

Opzegtermijn

De periode na een → ontslag waarin de → werknemer het werk toch
nog een tijdje doet.

Sollicitatie (solliciteren)

Wanneer iemand zichzelf voorstelt bij een → werkgever om
aangenomen te worden voor een bepaalde → job, solliciteert hij of zij
voor die → job. Meestal gebeurt dat eerst in een (sollicitatie)brief en
daarna in een (sollicitatie)gesprek

Tewerkstelling

Deftig woord voor werk.

Vacature

Zie → jobaanbieding.

Werkgever

De baas die mensen betaalt om werk te doen.

Werkloos (ook
werkzoekend)

Iemand is werkloos als hij of zij geen betaald werk heeft, maar dat wel
zou willen. Hij of zij is dan een werkloze of een werkzoekende.

Werknemer

Iemand die geld krijgt voor het werk dat hij of zij doet voor een baas.

Werkwinkel

Plaats waar iemand die werk zoekt, terecht kan voor hulp en advies.

Deze woordenlijst maakt deel uit van het materiaal bij het prentenboek “Meneer Poot zoekt werk”, dat
werd geschreven om het onderwerp werkloosheid bevattelijk te maken voor jonge kinderen. Voor meer
informatie, zie www.talismanneke .be.
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