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Voorwaarden

VANAF NU
VOOR
“KAPPERS”
ÉN
“SCHOONHEIDSSPECIALISTEN”

Net afgestudeerd als kapper(-ster)
of schoonheidsspecialist(e) en je staat
te popelen om aan de slag te gaan?
De sector wil je enthousiasme
belonen! Met de premie voor de eerste
job, ontvang je maar liefst 150 euro*!
Lees snel of jij er recht op hebt en
wat je ervoor moet doen!
* De premie van 150€ is een bruto premie en wordt
uitbetaald binnen de budgettaire perken voorzien door
het Fonds voor Bestaanszekerheid PC314.

1. Je hebt binnen de 6 maanden na het afstuderen een voltijds of deeltijds arbeidscontract van
onbepaalde duur op zak;
2. Je bent succesvol afgestudeerd in één van onderstaande studierichtingen (Opgelet! Verschillend
voor de Nederlandstalige en Franstalige scholen; alsook verschillend voor kappers en
schoonheidsspecialisten) (*);
3. Je bent gedurende 6 maand ononderbroken in dienst in de sector.
De premie is bedoeld voor elke afgestudeerde van het 2e jaar in de 3e graad en van het
specialisatiejaar (3e jaar in de 3e graad) van het voltijds beroeps secundair onderwijs, voor elke
afgestudeerde van het ABO-jaar (Alternerende Beroepsopleiding) van het buitengewoon secundair
beroepsonderwijs OV3 van de Nederlandstalige gemeenschap en voor elke afgestudeerde van de
kappersopleiding SYNTRA.
(*)
De premie is bedoeld voor enerzijds de afgestudeerde leerlingen uit het 7e jaar voltijds
onderwijs van de Franstalige gemeenschap en anderzijds de afgestudeerde leerlingen uit het tweede jaar
van het IFAPME/EFAPME.
KAPPERS : (*)

(*) De premie is bedoeld voor elke afgestudeerde van het voltijds technisch
Secundair onderwijs ‘Schoonheidsspecialist(e)’.

SCHOONHEIDSSPECIALISTEN :

Je premie aanvragen?
Voldoe je aan alle voorwaarden? Dan kan je jouw premie voor de eerste job aanvragen (tot 3 jaar na
afstuderen). Dit doe je door een kopie van je identiteitskaart, diploma, contract en loonfiche van de 6e
maand na indiensttreding op te sturen naar het Fonds voor Bestaanszekerheid, Dienst ‘Premie voor de
eerste job’ (Vijfwindgatenstraat 21F, 9000 Gent).

!!! Vermeld zeker je rekeningnummer, telefoonnummer en emailadres
zodat we jouw premie kunnen uitbetalen !!!

www.fbz-pc314.be - www.fse-cp314.be

