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ACTIVITEITEN 2023

A A N M E L D E N  A L S  B E D R I J F

Tweemaal deelname aan de Open Sollicitatieavond
op dinsdag 7 februari en op dinsdag 12
september 2023 van 18:00 tot 20:00 uur op een
centrale plek in Nijverdal 
Eenmaal deelname aan de Open Banendag op
vrijdag 14 april 2023 van 14:00 tot 16:00 uur voor
studenten en scholieren en zaterdag 15 april 2023
van 10.00 tot 15.00 uur voor iedereen, van jong tot
oud

De eerste Open Banendag en Open sollicitatieavond
afgelopen jaar waren een groot succes! Dit succes
willen we graag delen met andere bedrijven uit
Nijverdal door de activiteiten komend jaar ook
toegankelijk te maken voor maximaal 20 extra
bedrijven. Het doel? De zichtbaarheid en
naamsbekendheid van bedrijven vergroten en
hierdoor stagiaires en werkzoekenden te verbinden
met en te behouden in Nijverdal.

Wat houdt het activiteitenpakket in?

Kosten activiteitenpakket: €1500,- (excl. BTW)

Inschrijven kan vanaf 
dinsdag 6 december om 10:00 uur

Let op: je dient minimaal 15 medewerkers in dienst te
hebben. Er is plek voor maximaal 20 bedrijven naast de
10 al deelnemende bedrijven (per sector in totaal 4 à 5
bedrijven). 

Inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst, dus wees 
op tijd. Vol=vol. Sluiting op donderdag 8 december om
17:00 uur.

We hopen je in 2023 te zien!

ALS BEDRIJF 
DEELNEMEN AAN 
ONZE ACTIVITEITEN?

VRAGEN? INFO@WERKENINNIJVERDAL.NL

PAKKET IS INCLUSIEF:
Online campagnes omtrent activiteiten
Advertenties in lokale bladen
Programmaboekjes/flyers
Inzet social media kanalen van Werken
in Nijverdal én van alle deelnemende
bedrijven
Borden langs de weg
Goodiebags
Pennen
Banner
Ballonnenboog 
Etc.

"De Open Banendag en Open
Sollicitatieavond hebben ervoor gezorgd
dat we met nieuwe potentiële collega’s in
contact zijn gekomen die we anders niet
hadden leren kennen. Het biedt een
laagdrempelige manier om kennis te
maken met mensen."

- Anne Poortman, Niverplast

https://www.werkeninnijverdal.nl/2022/10/25/aanmelden-bedrijven/
https://www.instagram.com/werkeninnijverdal/
https://www.linkedin.com/company/werken-in-nijverdal/
https://www.facebook.com/werkeninnijverdal
https://www.tiktok.com/@werkeninnijverdal
mailto:info@werkeninnijverdal.nl
http://www.werkeninnijverdal.nl/

