
De stad Brussel organiseert een beurs om de digitale beroepen te promoten

Stad Brussel, 23 februari 2023 – Met meer dan 14.000 vacatures in de Belgische
technologiesector is de zoektocht naar talent een echte uitdaging geworden voor de groei van
onze bedrijven en dus onze economie. De digitale sector heeft de toekomst, niet alleen op het
vlak van aanwerving, maar ook wat betreft de verscheidenheid aan gezochte profielen. In die
optiek zal de IT-Beurs van de Stad Brussel, die op 7 maart plaatsvindt, zowel de meer dan 800
vacatures als de vele beschikbare opleidingen belichten.

Een grote verscheidenheid aan banen
De explosie van digitaal op alle niveaus leidt tot een groot aantal behoeften voor zeer uiteenlopende
profielen en opdrachten, zowel bij de overheid (FOD Financiën, FOD Justitie, Federale Politie,
Defensie, ... ) als bij privébedrijven (financiën, vervoer, communicatie, human resources of technische
ondersteuning).

Bestrijding van de digitale kloof
Het doel van de IT-Beurs is het bereiken van talent dat al geïnteresseerd is in of geïntegreerd is in de
sector, maar ook van meer atypische profielen die op zoek zijn naar nieuwe uitdagingen. Om deze
aanpak leuk te maken, bieden de organisatoren opleidingen en workshops aan over codering,
e-commerce, het gebruik van smartphones en demonstraties van analysis tools. Tegelijkertijd kunnen
bezoekers conferenties bijwonen over de toekomst van digitale technologie, cybercriminaliteit,
phishing, de evolutie van het beroep van developer en de digitale marketing sector.

"De meeste digitale beroepen zijn sinds de eerste enquêtes in 2000 aangemerkt als
schaarsteberoepen", benadrukt Fabian Maingain, schepen van Werkgelegenheid en Smart City van de
Stad Brussel. "Ik geef voorrang aan de aangang van deze uitdaging van digitale tewerkstelling, omdat
deze sector zoveel toekomstperspectieven biedt voor diverse profielen, ondersteund door een veelheid
aan opleidingen om er toegang toe te krijgen. In deze context is de digitale beurs een kans voor
werkzoekenden om bevredigende mogelijkheden te ontdekken in een snel groeiende sector."

Meer info over inschrijvingen, vacatures en het programma op http://salondunumerique.be/nl/onthaal/

Fabian Maingain is beschikbaar voor interviews.
Perscontact: Adelaïde de Patoul - 0490 14 12 59 - adelaide.depatoul@brucity.be
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