Pak je kans en ontdek
jouw mogelijkheden

Of je nu een baan zoekt, een opleiding of een stageplek,
het is belangrijk dat een bedrijf bij je past.
Bij een bezoek ontdek je of dit zo is.
Hoe werkt het?

Ingeschreven en dan?

Je krijgt bericht van het bedrijf
waar je je hebt ingeschreven.
Elk bedrijf bepaalt zijn eigen
aanpak. Misschien krijg je een
rondleiding, een presentatie of
één-op-één kennismaking. Doe je
best en zorg ervoor dat je er op de
afgesproken tijd en plaats bent!

Kijk Binnen Bij Bedrijven is een initiatief van:

MELD JE AAN OP

Kijk binnen bij bedrijven in de regio en ontdek welk bedrijf,
branche of opleiding bij jou past! Wie weet welke (nieuwe)
deuren er open gaan.

Werken in de zorg

Groene vingers?

Heb jij een voorliefde voor alles wat
groeit en bloeit? Bekijk dan het aanbod
van werken in het groen. Zo hebben veel
detacheringsorganisaties verrassende
connecties en kun je bij diverse
zorgboerderijen gelijk aan de slag.

Werken in de zorg kan heel anders zijn,
dan je misschien vermoedt. Technische
innovaties zoals de heupairbag,
slimme bril of valvloer kunnen de
kwaliteit van de zorg verbeteren. De
persoonlijke benadering in de
(thuis)zorg blijft nog altijd belangrijk.
Kom kennismaken!

Vrijwilligerswerk
Het is belangrijker dan ooit
om er voor een ander te zijn
en jezelf van je beste kant te
laten zien. Bedrijven en
organisaties kunnen die extra
inzet goed gebruiken. Leer
elkaar kennen en ontdek wat
jij als vrijwilliger voor onze
regio kunt betekenen.

Interesse in logistiek?

Ga dan zeker langs bij de logistieke
straat van Curio. Met de VR bril zie je
alle stappen van het logistieke proces.
Je kunt er proefrijden op een
vorkheftruck en er is een
scootersimulator.

Bouw mee aan de toekomst

Specialisten in de bouw organiseren een
informatie- en demonstratiemiddag voor
leerlingen van het basisonderwijs en
diverse (bouw)opleidingen. Zo ontdek je
de werkzaamheden die horen bij de bouw.
In het kader van 'lerend werken' worden
kijkdagen georganiseerd bij leerbedrijven.

Hybride docentschap

Veel scholen staan te springen om
ervaringen uit het werkveld. Dus
breng je graag jouw passie en kennis
van jouw werk over aan leerlingen?
Meld je aan voor de online
bijeenkomst ‘Hybride docentschap’.

Werken over de grens

Wil je kennismaken met bedrijven en organisaties uit de grensstreek?
Heb je vragen over scholing, belastingen en/of pensioen? In de
workshop van het Grensinformatiepunt, komen deze thema’s aan bod.

