OPEN DAG VRIJDAG 17 MAART

Kom binnen
bij bedrijven
Organiseer een open dag,
vervul vacatures of bied
stages MBO (BBL),
HBO, WO aan!

OP ZOEK
NAAR
PERSONEEL?

De open dag ’Kom binnen bij bedrijven’ is een van de projecten onder Groene
Hart Werkt!, een samenwerkingsverband van gemeenten, bedrijven/organisaties
en onderwijs in het Groene Hart. Meer informatie op www.groenehartwerkt.nl

groenehartwerkt.nl

groenehartwerkt.nl
Fotografie: www.lakerveld-fotodesign. nl

Schrijf uw bedrijf in op:

Schrijf uw bedrijf in op:

Zo doet u mee aan
‘Kom binnen bij bedrijven’:
} U meldt uw bedrijf/organisatie aan op www.groenehartwerkt.nl
} U zet op 17 maart 2017 uw deuren open.
} 	U stelt zelf het programma samen; denk bijvoorbeeld aan een
presentatie, een rondleiding, demonstratie of speeddatesessie.
Voorbeelden voor de invulling van het programma vindt u op
groenehartwerkt.nl onder ‘Kom binnen bij bedrijven’.
} U ontvangt een bevestiging van aanmeldingen en u onderhoudt verder
zelf rechtstreeks het contact met belangstellenden.

GROENE HART WERKT! PRESENTEERT:
Open dag ’Kom binnen bij bedrijven’
op vrijdag 17 maart door bedrijven en
organisaties voor werkzoekenden in
gemeenten Gouda, Bodegraven-Reeuwijk,
Zuidplas, Krimpenerwaard, Waddinxveen,
Alphen aan den Rijn en Woerden.

Heeft u op korte of langere termijn mensen nodig?
Doe dan mee met de open dag ‘Kom binnen bij
bedrijven’ op vrijdag 17 maart 2017 en ontmoet
uw toekomstige medewerker.
De open dag ‘Kom binnen bij
bedrijven’ biedt u bij uitstek de
gelegenheid uw bedrijf te presenteren,
ook als u geen vacatures heeft. U kunt
bijvoorbeeld ook leerwerkplekken,
stageplaatsen of vrijwilligerswerk
aanbieden. Of wellicht wilt u
werkzoekenden voor een bepaalde
periode werkervaring op laten doen.

Bied mensen de mogelijkheid om op
een laagdrempelige manier met uw
bedrijf of organisatie in contact te
komen. Zet uw deuren open en benut
de kans om persoonlijk kennis te
maken met mensen die geïnteresseerd
zijn in uw bedrijf/organisatie.
Een warme hand werkt beter dan een
koude brief!

De open dag ‘Kom binnen bij bedrijven’
is tegelijkertijd in de gemeenten Gouda,
Bodegraven-Reeuwijk, Zuidplas,
Krimpenerwaard, Waddinxveen, Alphen
aan den Rijn en Woerden. De dag wordt
regionaal en lokaal gepromoot. Voor u
betekent dit dat u belangstellenden uit de
gehele regio kunt verwachten.

OP ZOEK
NAAR
PERSONEEL?

Meer informatie
Dorine van der Meer
gemeente Gouda
dorine.vandermeer@gouda.nl
Sander van Alten
gemeente Bodegraven-Reeuwijk
economie@bodegraven-reeuwijk.nl
Hans Houtman
gemeente Zuidplas
h.houtman@zuidplas.nl
René Kuzee
gemeente Krimpenerwaard
r.kuzee@krimpenerwaard.nl

Eef Oosterwijk/Marieke Harteveld
gemeente Waddinxveen
e.oosterwijk@waddinxveen.nl
m.harteveld@waddinxveen.nl
Lars Blokker
gemeente Alphen aan den Rijn
lblokker@alphenaandenrijn.nl
Nanette Mostert
gemeente Woerden
info@woerdenwerkt.nl

