
 

CASTING VOOR ONZE SENSIBILISERINGSCAMPAGNE VOOR DE KLANT - 
2020 

Jij… 
• bent een huishoudhulp; 

• bent op donderdag 03/09/2020 de hele dag beschikbaar, in overleg met je werkgever; 

• bent enthousiast over je beroep van huishoudhulp en je praat er heel graag over; 

• bent wie je bent! Wees jezelf, draag kleren waarin je je goed voelt (zodat je helemaal op je 

gemak bent). We vragen wel om geen kleren te dragen met stippen/lijnen/ruiten, omdat dit niet 

mooi overkomt op beeld. Je mag meerdere outfits meebrengen als je dat graag wil! 

• bent bereid om je te verplaatsen naar Brussel (in geval van mobiliteitsproblemen zoeken we naar 

een oplossing); 

• spreekt goed Nederlands. 

 
Jij bent misschien dé ideale kandidaat voor onze video’s! 
Wij verwachten je op 03/09/2020 om 12u bij Studio Toast Agency in de Scepterstraat 25, 1050 Brussel.  
Je zal warm onthaald worden door het Vorm DC-team en de werknemers van de opnamestudio. We 
voorzien een lunch. Je zal in de watten gelegd worden door onze hairstylist en make-up artist die jou 
zullen omtoveren in een echte ster. Samen met 2 andere huishoudhulpen zal je enkele vragen moeten 
beantwoorden omtrent de toegestane taken in de sector  – de convivialiteit en de 
werkomstandigheden bij de klant – de communicatie met de klant. Je hoeft niets van buiten te 
leren…een goede dosis humor en spontaniteit volstaat. Resultaat? Een dynamische video met een 
duidelijke maar positieve boodschap! Deze video zal gepubliceerd worden op de campagnewebsite 
www.iktoonrespect.be, op Facebook en op LinkedIn. Op het einde van de dag krijg je een klein 
cadeautje. 

 

 
Ben je klaar voor deze uitdaging? 
Maak een kort filmpje (+/- 30 sec.) waarin jij beknopt uitlegt waarom jij de geschikte kandidaat bent. Tip 

     : laad je filmpje op via https://wetransfer.com/ (dit is eenvoudig, efficiënt en gratis).  

Stuur ons eveneens een foto van jezelf en vergeet zeker je contactgegevens niet te vermelden: je naam, 

je adres, je GSM-nummer en de naam van het dienstenchequebedrijf waarvoor je werkt.  

Graag ten laatste op 15/07/2020 opsturen per mail naar pr@vorm-dc.be.  

Elke kandidaat mag van ons ten laatste op 22/07/2020 een persoonlijk antwoord verwachten. 

 

http://www.iktoonrespect.be/
https://www.facebook.com/FDSWBF
https://www.linkedin.com/company/vorm-dc/
https://wetransfer.com/
mailto:pr@vorm-dc.be


 
Belangrijk: 

• Je zal een document moeten ondertekenen waarin je Vorm DC de toestemming geeft om beelden 

van jou te gebruiken in het kader van deze sensibiliseringscampagne. De video’s worden voor een 

onbepaalde tijd gepubliceerd.  

• Je staat onder contract van je dienstenchequebedrijf op deze dag, je ontvangt je gewoonlijk loon en 

moet dus geen verlof nemen. 

Het volledige team dat meewerkt aan dit project wenst je alvast te bedanken voor 

je deelname. 


