Verbreed je blik en ontdek jouw mogelijkheden, voor nu en in de
toekomst! De arbeidsmarkt is in beweging en voortdurend op
zoek naar nieuw talent. Gun jezelf het moment om bedrijven uit
de regio te leren kennen. Wie weet opent het nieuwe deuren!
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Arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging: bedrijven en organisaties trekken
nieuw talent aan, werknemers zoeken
naar nieuwe uitdagingen. Zo werken we
samen aan een vitale regio waar het prettig wonen en werken is, voor nu en in de
toekomst. Hoe ver reiken jouw mogelijkheden? Waarin wil jij jezelf de komende
tijd ontwikkelen? Hoog tijd om jezelf te
oriënteren op de arbeidsmarkt.

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

“Tijdens Kijk Binnen Bij
Bedrijven is de eerste kennismaking heel persoonlijk.
Ik kreeg meteen een indruk
van de sfeer en het team, en
zij van mij. Ik heb een avonddienst meegelopen en nu
ben ik er aan het werk!”
Sofie, nieuwe medewerker,
Stichting Titurel

Hoe het werkt?
Op kijkbinnenbijbedrijven.nl vind je een
overzicht van de deelnemende bedrijven
en organisaties. Iedereen is welkom, van
scholieren en studenten tot volwassenen en werkzoekenden. Dit is de kans om
op een laagdrempelige manier kennis te
maken en te ontdekken wat jouw regio
te bieden heeft. Inschrijven kan vanaf 20
september tot 15 oktober via de website.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Noord-Brabant

Vraag naar vrijwilligers
In tijden als deze is het belangrijker dan
ooit om er voor een ander te zijn. Niet stil
blijven staan, maar jezelf van de beste
kant laten zien. Hoe mooi is het als je met
deze inzet voor iemand een steuntje in de
rug kunt zijn? Bedrijven en organisaties
kunnen die extra inzet goed gebruiken.
Wie weet wat voor voldaan gevoel dit jou
geeft? Dit is de kans om elkaar te leren
kennen en te ontdekken wat jij als vrijwilliger voor onze regio kan betekenen.

“De verschillen in de Nederlandse en Belgische sociale
zekerheid en belastingaangifte en het rijden in een
bedrijfsauto met Belgisch
kenteken wil je eerst goed
uitzoeken. Daarna zei ik
volmondig JA tegen mijn
droombaan in Antwerpen!”
Erik-Jan uit Bergen op Zoom

KIJK BINNEN BIJ BEDRIJVEN
is een initiatief van:

“Studenten hebben ontdekt
dat Kijk Binnen Bij Bedrijven
hét moment is om in contact
te komen met bedrijven. Bij
de editie in oktober 2020
scoorden 10 studenten een
stageplaats.”
Ayse Singin van Connect,
het praktijkbureau van
Associate degrees Academie

Werken over de grens
Ontdekken of werken over de grens iets
voor jou is? Of kennismaken met bedrijven en organisaties die in de grensstreek
Werkcentrum
actief zijn? Het kan zomaar zijn dat je vragen hebt over scholing, belastingen, pensioen. Tijdens KIJK BINNEN BIJ BEDRIJVEN
zijn er inspirerende workshops, waar deze
thema’s aan bod komen.

De techniek doet
een beroep op jou!

Op de Brabantse Wal is veel vraag naar
personeel in de techniek. We hebben het
over dé techniek, maar weet je hoe ruim
dat aanbod is?
Het gaat niet alleen om banen in de bouw,
in de metaal- en procesindustrie. Er liggen
enorme uitdagingen voor het duurzaam
maken van woningen. Medewerkers met
een voorkeur voor techniek zijn hier heel
hard nodig. Net als in de logistiek. In de
regio zijn ook kansen voor techniekers bij
innovaties in de teelt en het verwerken
van gewassen. En technisch talent wordt
ingezet bij het ontwikkelen van duurzame
materialen.
Scan de QR code voor
een eerste indruk van
werken in de techniek:

In deze editie van Kijk
Binnen Bij Bedrijven
sluiten extra veel
bedrijven aan die een
beroep doen op
technisch personeel.

Bedrijven willen maar al te graag weten
hoe zij slimmer en 
duurzamer kunnen
werken, ook daar is technisch personeel
voor nodig.
Al dit aanbod vind je op de Brabantse Wal!
Het kan heel goed zijn, dat je de bedrijven
nog niet kent. Bovendien heb je misschien
geen idee hoe jouw beroep er straks uit
gaat zien. Bedrijven en organisaties in de
buurt laten graag zien hoe jouw voorkeur
voor techniek past bij het werk wat zij
leveren. Je komt ook alles te weten over
mogelijkheden om je bij hen verder te ontwikkelen.
Meld je aan op:
www.KIJKBINNENBIJBEDRIJVEN.nl

