In tijden als deze is het belangrijker dan ooit om te kijken naar nieuwe
kansen. Gun nieuwsgierigen een blik in uw organisatie, deel successen
en bied perspectief. Alleen samen kunnen we ons inzetten voor een
vitale regio, voor nu en de toekomst!

Arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging:
bedrijven en organisaties zijn op zoek naar

nieuw talent, werknemers zoeken naar nieuwe
uitdagingen. Na een periode waarin er voor iedereen veel veranderde, staan we nu voor de
uitdaging om de juiste mensen op te leiden en
vacatures te vervullen. Deze zoektocht is tijdrovend en intensief. Door goed zichtbaar te zijn,
vergroot u de kans op de juiste match.

“Voor ons is Kijk Binnen
Bij Bedrijven een kans om
bezoekers alles te vertellen
over de unieke technische
opleidingen bij de vliegbasis”
Alina Kuijpers,
Hoofd Bureau Arbeidsbenadering
vliegbasis Woensdrecht

Krachten bundelen
De week van KIJK BINNEN BIJ BEDRIJVEN komt eraan en dat biedt u de mogelijkheid
om in contact te komen met toekomstige medewerkers, leergierige stagiaires en enthousiaste vrijwilligers die organisaties in de regio willen leren kennen. Laat zien wat
uw organisatie te bieden heeft. Want door er nu voor elkaar te zijn, werken we samen
aan een vitale regio waar het prettig wonen en werken is. Voor nu en in de toekomst!
Daar heeft u als werkgever ook voordeel aan.
Feiten & cijfers

18 T/M 23 OKTOBER 2021

336 bedrijven deden
succesvol mee
1.893 belangstellenden
keken binnen bij bedrijven
113 matches tussen belangstellenden en bedrijven

KOM IN ACTIE EN SCHRIJF UW BEDRIJF NU IN OP
WWW. KIJKBINNENBIJBEDRIJVEN .NL

Hoe het werkt?
Werkcentrum

Meedoen kan via kijkbinnenbijbedrijven.nl. Het
is geheel kosteloos en wij ontzorgen u waar
mogelijk.
U bepaalt zelf wie u wilt ontvangen en op welk
moment in de week van 18 t/m 23 oktober
2021. U ontvangt een bericht van hen die belangstelling hebben voor uw organisatie.

KIJK BINNEN BIJ BEDRIJVEN
is een initiatief van:
Dit project is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Noord-Brabant

