
Infofiche jobstudenten 2019 

 

Regio 
We schakelen enkel jobstudenten uit de regio in (max. 25 km). 

Soort werk 
Productiewerk (+16jaar) 

Je werkt mee in  productie, tussen onze vaste werknemers. We hebben verschillende soorten werk: 
inpakken, montage, assorteren, afwerking, … 
  
Jobstudenten in productie plannen we meestal pas last minute in. Als we je hulp kunnen gebruiken bellen of 
sms’en we je enkele dagen op voorhand (meestal op woensdag of donderdag voor de week nadien). Je kan dan 
bevestigen of je op het aanbod ingaat. 
 
Ondersteuning omkadering (+18 jaar)  

De zomer is een populaire periode om verlof te nemen, ook voor onze begeleiding. Daarom zoeken we elk jaar 
enkele jobstudenten die een deeltje van de taak van een werkleider kunnen overnemen. Zij organiseren een 
afgebakend werk, zorgen ervoor dat alles vlot verloopt en doen in sommige gevallen ook een deel van de 
administratie. Op momenten dat het werk vlot draait, werken ze mee in productie.  
 
Jobstudenten in ondersteuning (18+) worden meestal vooraf ingepland, meestal voor een wat langere periode. 

Uurloon  (laatste indexaanpassing 1/9/2018) 
Het uurloon stijgt met je leeftijd.  
 

Leeftijd Bruto uurloon 

16 8.28 

17 8,83 

18 9.38 

19 9,94 

20 10,49 

21 11.04 

 
We werken 39,25 uur/week maar hebben een 38-uren werkweek. Vaste werknemers recupereren later de tijd die 
ze meer gewerkt hebben. Voor jobstudenten betalen we dit meteen uit (uurloon is een beetje hoger).  
 
Bovenop je loon krijg je per gewerkte dag een maaltijdcheque van 4.00 euro. Hiervoor  wordt 1,09 euro van je loon 
ingehouden (= wettelijk verplichte bijdrage werknemer).   

Werktijden 
We werken van maandag tot vrijdag, telkens van 8.30u tot 17u, tenzij anders afgesproken.  
Je krijgt een tikkaart. Vergeet niet om ze de laatste dag terug te bezorgen!  



Onze vestigingen   
We hebben 3 vestigingen  in het industrieterrein in Turnhout.: 

• Everdongenlaan 27 (hoofdgebouw) – Amival 1 

• Tieblokkenlaan 4a – Amival 3 

• Tieblokkenlaan 4b – Amival 2 

 

Waar verwachten we je de eerste werkdag?  
We verwachten je om  8.20u voor het onthaal waarin we de afspraken overlopen, je contract ondertekenen en 
naar je afdeling begeleiden.  
Bij de bevestiging laten we je weten waar we je verwachten de eerste dag.  
Vanaf de tweede dag start je gewoon in de afdeling waar je de vorige dag gestopt bent.  

Kleding 
In de meeste afdelingen hebben we geen speciale kledingvoorschriften. We verwachten dat je verzorgd en netjes 
komt werken. We dragen enkel gesloten schoenen, waar je tenen en hielen bedekt zijn, omwille van de veiligheid. 
In sommige afdelingen zijn een schort en een haarnetje verplicht en zijn juwelen (ringen, festivalbandjes, zichtbare 
piercings, …), nagellak/gelnagels en valse wimpers verboden. Laat juwelen thuis als je komt werken.  

Eten en drinken 
Voor ’s middags breng je een lunchpakket mee. Koffie en thee krijg je gratis  in de refter en er zijn waterkraantjes 
waar je gratis water kan nemen. Je mag natuurlijk ook je eigen drinken meebrengen (in een plastic hersluitbaar 
flesje). 

Nieuwe regels voor studentenarbeid vanaf 1 januari 2017 
Sinds 1 januari 2017 mag je 475 uur per kalenderjaar als student werken, aan een voordelig RSZ-tarief. Je betaalt 
enkel een solidariteitsbijdrage. Om de periode van 475 uren te bepalen kijkt de RSZ niet naar de volgorde van de  
tewerkstelling, maar wel naar de volgorde van de aangiften in Dimona.  

 
Daarom is het voor ons  zeer belangrijk om te weten hoeveel uren er al gereserveerd zijn bij een andere werkgever.  
Studenten kunnen deze gegevens raadplegen via een beveiligde toepassing op www.mysocialsecurity.be/student 
 
Om je kinderbijslag volledig te behouden mag je in het 1e, 2e en 4e kwartaal maximum 240 uur per kwartaal 
werken. In het 3e kwartaal (juli tem september) is er geen uur-grens, behalve als je na het kwartaal niet verder 
studeert, dan geldt toch de 240-uurgrens. Let wel op: het loon dat je zal ontvangen, wordt wel in aanmerking 
genomen om al dan niet als persoon ten laste beschouwd te worden. Meer informatie rond deze regelingen vind je 
terug op www.mysocialsecurity.be/student 

http://www.mysocialsecurity.be/student
http://www.mysocialsecurity.be/student

