De Achterhoekse Banenmarkt
Donderdag 16 mei van 14:00 uur – 17:00 uur
Stadion de Vijverberg (Lijsterbeslaan 101a, Doetinchem)

Ben jij op
zoek naar
een (andere)
baan?

Zoek jij
tips &
advies ?

Wil jij over
de grens
werken?

Wil jij meer
info over
opleidingen /
omscholen?

Kom naar de Achterhoekse Banenmarkt!









Werkgevers presenteren hun actuele vacatures
Opleidingsbedrijven geven informatie over opleidingen in de regio
Krijg informatie over “Leren & Werken” bij het Leerwerkloket Achterhoek
De grens over? Kom langs bij “Werken in Duitsland”
Vraag advies over jouw CV en/of jouw LinkedIn-pagina
Laat de perfecte profielfoto maken! Krijg tips om zelfverzekerd op de foto
te staan, ga langs bij de stylisten & de kapper en maak een nieuwe
profielfoto bij de fotograaf voor een (online) CV
Kom de inspiratiesessies volgen:
#Een Ander Beroep – door Willem Achtereekte
Tijdens deze inspiratiesessie gaat het om de stap van jouw huidige baan naar een
andere baan of om de zoektocht naar een nieuwe baan vanuit een
uitkeringssituatie. Wat zijn de belemmeringen maar meer nog: wat zijn de
kansen?

#Een Stap naar Voren – door Rick van Gils
Deze inspiratiesessie gaat over het solliciteren op een baan die wellicht niet je
droombaan is. Je krijgt tips over hoe jezelf op kan stellen om de ander succesvol
te overtuigen en jou aan te nemen. Uiteindelijk zullen we samen de stap naar
voren gaan zetten.

#De Arbeidsmarkt van de Achterhoek – door Frank van Es
Tijdens deze voorlichting krijg jij een beeld in welke sectoren er kansen en
mogelijkheden zijn voor jou als werkzoekende.

Tip:

Neem jouw CV uitgeprint mee; er zijn geen mogelijkheden voor kopiëren
en/of printen in het Stadion.
Met de auto? Rondom het Stadion zijn er diverse P-plaatsen beschikbaar,
bij het stadion zijn er gehandicaptenparkeerplaatsen beschikbaar.
Met OV? Vanaf NS-station Doetinchem buslijn 28 (richting Gendringen) of
40 (richting Dinxperlo) nemen. Vervolgens uitstappen bij halte Watertoren.
Vanaf deze halte is het zeven minuten lopen naar het Stadion

Tot donderdag 16 mei op de Achterhoekse Banenmarkt!

