Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid

HANDLEIDING
Wilt u Laureaat van de Arbeid worden en een van de labels van de diamantsector ontvangen?
Voer dan de volgende stappen uit:
1. Download het INSCHRIJVINGSFORMULIER op de website www.iret-kiea.be
2. Vul het eerste deel van de VRAGENLIJST in.
• Pagina 1: persoonlijke gegevens
• Pagina 2 en 3 : gegevens over uw werkgever/bedrijf en overzicht van uw beroepsloopbaan
3. Maak een keuze voor een van de LABELS
Duid het gewenste label aan :
• Toekomst van het beroep: U hebt minimum 3 jaar ervaring in de diamantsector. U hebt een
goede beroepskennis en voert kwaliteitsvol werk uit. U hecht belang aan professionele ethiek en
beschikt over aanpassingsvermogen.
• Professional in het beroep: U hebt minimum 8 jaar ervaring in de diamantsector. U hebt een
uitgebreide beroepskennis en kan een positieve evolutie in uw loopbaan of functie aantonen.
U besteed aandacht aan veiligheid en neemt deel aan vormingen. U draagt de waarden van het
bedrijf en/of de sector uit en draagt bij aan de ontwikkeling van het bedrijf en/of de sector.
• Expert in het beroep: U hebt minimum 12 jaar ervaring in de diamantsector. U hebt een hoge
beroepsbekwaamheid en/of levert een kwaliteitsvolle dienstverlening. U draagt uw beroepskennis en -vaardigheden over en hebt een sociaal engagement.
Voor een volledige omschrijving van de labels kunt u punt 2 van het reglement raadplegen.
4. Beantwoord de VRAGEN
Op het formulier vindt u de aanwijzingen voor het beantwoorden van de vragen die betrekking
hebben op het gekozen label. Bij de beoordeling van de antwoorden wordt rekening gehouden met
het beroep, de uitgevoerde functie en het statuut van de kandidaat.
5. U bent al aan de laatste stap: uw HANDTEKENING op het formulier.
Ga naar het einde van het reglement.
6. Het ATTEST op het einde van het formulier kunt u laten invullen door uw werkgever,
vakbond of een andere getuige.
7. Uw volledig en ondertekend FORMULIER moet voor 15/04/2019 per e-mail naar info@iret-kiea.be of
per post naar het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid (KIEA), Blijde Inkomstlaan 17-21 te
1040 Brussel teruggestuurd worden.

Hulp of informatie nodig? Aarzel niet het KIEA te contacteren op het nummer 02 233 88 91 of
via w.desterck@iret-kiea.be of contacteer een lid van het Organiserend Comité (zie lijst op keerzijde).
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Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid

ORGANISEREND COMITÉ
• ABVV Algemene Centrale : Patrick De Backer, patrick.debacker@accg.be
• ACV Transcom : Yves Toutenel, yves.toutenel@acv-csc.be
• Antwerp World Diamond Centre : Karla Basselier, karlabasselier@awdc.eu
• Antwerpsche Diamantkring : Uri Skop, uriskop@gmail.com
• Diamantclub van Antwerpen : Willy Henneuse, willy.henneuse@telenet.be
• Rijksverlofkas voor de Diamantnijverheid : Gert Eysackers, gert.eysackers@rvd.be
• Syndikaat der Belgische Diamantnijverheid : Melissa Smet, melissasmet@sbd.be
• Vereniging van Kempische Diamantwerkgevers : Luc Goris, goris@gorisroger.be
• Vrije Diamanthandel : Jozef Van Eyck, vrijediamanthandel@skynet.be
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