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INFORMATIE VOOR DE STAGIAIR

Zet je je eerste stappen op de arbeidsmarkt en zou je graag wat ervaring opdoen in een 
bedrijf?

Dan is de First Stage wat je zoekt!

First Stage, wat is dat?

Een eerste, bezoldigde werkervaring opdoen en opgeleid worden in een professionele omgeving.

Welke voorwaarden?

Om stagiair te worden:

• jonger zijn dan 30 jaar;
• maximum een diploma van secundair onderwijs hebben;
• minstens 3 maand ingeschreven zijn bij Actiris na studies;
• geen beroepservaring van meer dan 90 opeenvolgende dagen hebben;
• in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd zijn;
• nog geen stage van meer dan 3 maand hebben gedaan (STE of First).

Bij welke werkgevers?

Een First Stage is mogelijk in een bedrijf, een vzw of de publieke sector.

Maar meer dan ooit is dit dé kans om deel uit te maken van een ELEKTROTECHNISCH bedrijf.

Wat zijn de modaliteiten?

• De First Stage is voltijds en voor een periode van 3 of 6 maanden.

• De First Stage wordt vastgelegd in een stageovereenkomst tussen het bedrijf (stagebegeleider), de stagiair 
en Actiris.

• Het bedrijf duidt een begeleider aan die verantwoordelijk is voor de stagiair gedurende de hele First Stage.

Is de stage bezoldigd?

Tijdens de First Stage krijgt de stagiair een maandelijkse vergoeding van € 200 bruto, uitbetaald door de 
onderneming, en een stage-uitkering van € 26,82 bruto per dag.

Meer info?

Neem contact op met een consulent in jouw Actiris-agentschap in je gemeente: 
www.actiris.be/ce/tabid/759/language/nl-BE/Onze-agentschappen-van-Actiris.aspx

Tel.: 0800 35 123 

 



INFORMATIE VOOR HET BEDRIJF

Zoek je een jonge stagiair die je kan opleiden in functie van de noden van jouw bedrijf, en dit  aan 
voordelige voorwaarden?

First Stage, wat is dat?

Dankzij de First Stage kun je, tegen bijzonder gunstige voorwaarden, een laag- of middengeschoolde jongere 
volledig naar de noden van je onderneming opleiden. Op die manier bied je hem/haar ook meteen een eerste 
professionele werkervaring aan.

Hoeveel kost dat?

• Het bedrijf moet enkel een maandelijkse vergoeding van € 200, onderworpen aan een roerende voorheffing 
van 11,11%, en de verplaatsingskosten betalen.

• Actiris betaalt de stagiair een dagelijkse stagevergoeding van max. € 26,82 bruto.

Welke voorwaarden?

• De First Stage geldt voor een full-time van 3 tot 6 maanden.
• De onderneming duidt een supervisor aan die de stagiair gedurende heel de First Stage begeleidt.
• De stage wordt bepaald door een stageovereenkomst tussen de onderneming (supervisor), de stagiair en 

Actiris.
• De stage kan doorgaan in een bedrijf, een vzw of in de publieke sector.

Meer info?

Contacteer SELECT ACTIRIS  02 505 79 15, van maandag tot vrijdag tussen: 8:30 en 12:30 en 13:30 en 16:30.

Download de First Stage handleiding: www.actiris.brussels/nl/werkgevers/stage-first/


