
Presentatie van de website Wheelit voor slechthorende personen

Wheelit.be is een e-recrutement website die uitsluitend voorbehouden is voor de 
comptenties van personen met een handicap.

Het Wheelit team is ervan overtuigt dat een ongeval in het leven van het leven geen ongeval 
moet maken en streeft ernaar opdat “gehandicapt” niet meer gepaard gaat met 
“ondergekwalificeerd”.

Daarom, met Wheelit is u handicap niet langer een belemmering om een job te vinden.
Allen uw bekwaamheden komen daarvoor in aanmerking!

Op de website van Wheelit.be kunt u gratis :

- Toegang hebben tot alle diensten van “Mijn Wheelit”
- Advies omtrent  werkgelegenheden lezen en de informatie wat handicap en werk 

raadplegen.
- Op de hoogte gebracht worden van de administratieve en financiële  hulpmiddelen 

waarvan
u kan genieten.

- Een simulatie uitvoeren van u uitkering rekening houdend met u nieuw inkomen.

“Mijn Wheelit”, biedt u de mogelijkheid om :

- Uw CV af te leggen en zodoende uw competenties aan de toekomstige wervers 
zichtbaar te maken.

- Toegaan te hebben tot de vacatures, deze te selecteren, op te slaan en te 
beantwoorden.

- De vacatures die uw wensen beantwoorden per e-mail te ontvangen.

Daarvoor, aarzel niet meer en schrijf u snel in bij Wheelit.be!

Daarnnast, verbinden zich de ondernemingen die vacatures op Wheelit afleggen tot :

- Uw  sollicitatie met optimale zorg te behandelen in het kader van hun diversiteids- 
en niet-discriminerend beleid.

- Werkplaatsen aanpassingen tot stand brengen indien nodig.

Wheelit blijft ter uwe beschikking om  verdere  vragen te beantwoorden  of suggesties op te 
volgen :

Per e-mail : info@wheelit.be

Per post : Wybranlaan, 40 1070 Brussel

Wheelit.be voldoet aan de strengste digitale  toegangsnormen en werd  het kwaliteitslabel 
Anysurfer toegekend. 

De oprichtende partners van Wheelit zijn :
Het  Brussels Hoofdstedelijk Gewest ;  Startpeople ;  Sanofi  Aventis ;  Axa  ;  Ethias ; 
L’Oréal ; Levi’s ; Sélor ; … Andere kunnen deze lijst komen  verlengen.  U zult ze allemaal op 
Wheelit.be  terugvinden !

mailto:info@wheelit.be


Het Wheelit team wenst u een aangename surf ervaring op Wheelit.be!


