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98e Brussels Motor Show – Een opleiding en een job in de
autosector? Afspraak in Paleis 4!
Net als elk even jaar maakt het initiatief Job On Wheels by FEBIAC maar al te graag
gebruik van de Brussels Motor Show om de opleidings- en carrièremogelijkheden in de
autosector in de kijker te zetten. Beroepen als carrosseriebouwer, monteur vrachtwagens,
polyvalent monteur en carrosseriehersteller staan op de lijst met knelpuntberoepen en
geven dus rechtstreeks toegang tot een plek op de arbeidsmarkt. Toch hebben de
onderwijsrichtingen en opleidingen die tot die beroepen leiden te kampen met het
slechte imago uit het verleden waar handenarbeid doorgaans mee geassocieerd wordt.
Om dat imagoprobleem te verhelpen, geeft Job On Wheels by FEBIAC een honderdtal
jonge autotechnici de kans om hun knowhow te tonen aan het grote publiek in wat
tegenwoordig de gangbare werkplaats van een autoconcessie is. Voor de vierde keer al
laat Job On Wheels by FEBIAC de salonbezoekers kennismaken met de selectieproeven
van WorldSkills Belgium in de categorie 'autotechnicus'. Gedurende de hele looptijd van
het salon zullen bijna 100 jongeren het tegen elkaar opnemen in de hoop een ticket voor
de Belgische nationale ploeg te bemachtigen en hun eer te mogen verdedigen in het
kader van Euroskills 2020 in Graz (Oostenrijk), de Olympische Spelen zeg maar van de
technische en manuele beroepen.
Deze professionele wedstrijd zal plaatsvinden op de stand van Job On Wheels, die
gevestigd is in Paleis 4 van Brussels Expo, en wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van
de invoerders BMW Belux en Groupe Maurin (Honda, Nissan), maar ook dankzij de
opleidingsbedrijven EFP, IFAPME, Technifutur, Bruxelles Formation en IAWM/ZAWM.
Vacatures raadplegen
Behalve een informatieve ruimte die de verschillende opleidingsmogelijkheden rond
autoberoepen samenbrengt, biedt de stand van Job On Wheels ook een reeks vacatures,
die rechtstreeks afkomstig zijn van de standhouders op het Salon. Zo wordt deze stand
een onmisbare stop voor iedereen die een carrière in de autosector overweegt.
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