Van BanenEvent naar Banenmarkt
Ook dit jaar in de Euroborg!

BanenEvent Eemshaven
Het grote banenspektakel “Haal een baan uit de Eemshaven” dat in maart
plaatsvond in de terminal van Wijnne Barends Logistics in de Eemshaven was
een groot succes. De medewerking van ondernemers was groot en het aantal
bezoekers enorm. Werkgevers en werkzoekenden hebben elkaar ontmoet in de
Eemshaven en dit heeft geleid tot vele matches.
We gaan opnieuw met u de match maken!
Op donderdag 7 oktober van 14.00 uur tot 20.00 uur wordt voor de 7e keer op
rij de Landelijke Banenmarkt georganiseerd.
De Werkpleinen Groningen, Winsum en Delfzijl slaan de handen ineen en zullen
samen in stadion de Euroborg de banenmarkt tot een waar spektakel maken.
Vinden en ontmoeten
Wij brengen u graag in contact met gemotiveerde werkzoekenden die zich
oriënteren op vacatures en bedrijven. Ook dit jaar zullen niet alleen starters,
maar ook mensen met ervaring en (specifieke) opleiding zichzelf aan u laten
zien.
Naast vele andere werkgevers zijn het WERKbedrijf, gemeenten en diverse
specialisten prominent aanwezig.
Kortom: de Landelijke Banenmarkt 2010 biedt voldoende kansen om uw nieuwe
medewerker(s) te ontmoeten.
Doet u mee?
Word standhouder op het grootste banenevenement van Nederland en ontmoet
uw ideale kandidaat in stadion de Euroborg. De kosten voor het huren van een
standplaats (3x2 meter) bedragen € 200,-- (vrijgesteld van btw).
U kunt zich aanmelden via het digitale aanmeldformulier.
Meer informatie
Heeft u vragen of opmerkingen over de Landelijke Banenmarkt 2010? Neem dan
telefonisch contact op met 0800 – 8001 (bereikbaar op werkdagen van 8.00 uur
tot 17.00 uur). Ook kunt u voor vragen terecht bij uw vaste contactpersoon van
uw Werkplein.
Nog even dit…
·
Het thema dit jaar: “Ik laat me zien”
·
De banenmarkt in stadion de Euroborg kent gemiddeld 2500 bezoekers
·
Er is ruimte voor circa 50 standhouders
·
Alle standhouders zullen binnen (dus overdekt) worden gehuisvest

