Ondernemersbijeenkomst
(18.00 – 22.00 uur)

Netwerkdiner (18.00 – 19.45 uur)

Wij bieden u de mogelijkheid deel te nemen aan het
netwerkdiner. Dit diner zal plaatsvinden in restaurant ‘De
Parel van het Zuiden’, waar u niet alleen kunt genieten van
smaakvolle gerechten, maar ook op informele wijze kunt
netwerken met andere West-Brabantse ondernemers.

Ondernemerstheater en
netwerkborrel
(19.45 – 22.00 uur)

Ondernemerstheater: passie, bevlogenheid, verlangen,
samenspel. Een zeer interessante spreker zal op
gepassioneerde wijze op deze onderwerpen ingaan,
in relatie tot het ondernemerschap. Een vermakelijk
onderdeel van de ondernemers-bijeenkomst, dit mag u
niet missen!
De Ondernemersavond wordt afgesloten met een
gezellige netwerkborrel in ‘De Parel van het Zuiden’.

laat je zien

(het werkt)

laat je zien

(het werkt)

Informatie & aanmelden
Deelname aan de banenmarkt en de Ondernemersbijeenkomst is kosteloos. Voor de speedmeets
en het diner worden kosten in rekening gebracht:

speedmeet inclusief dinerkaarten
voor 2 personen: e 250,losse dinerkaarten
per persoon: e 50,Wilt u meer informatie of uw mogelijkheden voor
deelname aan de Landelijke Banenmarkt West-Brabent
en/of de Ondernemersbijeenkomst bespreken, dan kunt
u zich wenden tot uw contactpersoon, of mailen naar:
erik-jan.debruijn@uwv.nl.
Direct aanmelden voor de Landelijke Banenmarkt kan
ook via www.iklaatmezien.nl (locatie Breda).

6 oktober 2011
Landelijke
Banenmarkt &
ondernemersbijeenkomst
in het
Nac-stadion

Beste ondernemer,
Op donderdag 6 oktober 2011 vindt voor de 9e keer de
Landelijke Banenmarkt van het UWV plaats. Dit jaar met
het thema ‘Laat je zien (het werkt)’. De Werkpleinen, het
UWV WERKbedrijf en de Gemeenten van West-Brabant,
hebben er gezamenlijk voor gekozen, deze Banenmarkt
regionaal te laten plaatsvinden in het NAC Stadion. Een
plek die eerder dit jaar al zeer succesvol bleek tijdens
het Loopbaanevent.
Het thema ‘Laat je zien (het werkt)’, dekt eigenlijk
al de lading. Tijdens deze banenmarkt laten zowel
werkgevers als werknemers zich zien. Hiervoor zijn
diverse doeltreffende activiteiten georganiseerd, zoals
speedmeets, een vacature- en informatiemarkt en
de verkiezing ‘Werknemer van West-Brabant’. U als
ondernemer krijgt de kans om op een onderscheidende
manier in contact te komen met gemotiveerde
werknemers. Daarnaast bieden wij u de mogelijkheid
op een gezellige manier te netwerken met andere
ondernemers.
We hebben elkaar hard nodig. Binnen afzienbare tijd
krijgen we te maken met een vervangingsvraag, als gevolg
van de vergrijzing. Investeren in de juiste medewerkers
is van groot belang voor de gehele economie. En juist
daarom willen we de koppen bij elkaar steken, de realiteit
onder ogen zien. De samenwerking tussen overheid,
onderwijs en ondernemers is daarbij cruciaal. Met deze
banenmarkt willen wij daarop anticiperen. Samen met u,
de ondernemers van West-Brabant.
Ik hoop u te zien, tijdens de Landelijke Banenmarkt
West-Brabant, in het NAC Stadion!

Cees Meeuwis,
Wethouder
Sociale Zaken
en Arbeidsmarktbeleid
Gemeente Breda
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Uw opties op de
Landelijke Banenmarkt
West-Brabant
(12.00 – 18.00 uur)

Onder deze doelgroep vallen veel gemotiveerde
werkzoekenden, die hun talenten wellicht in uw
organisatie kunnen tonen. Uiteraard is maatwerk hier op
zijn plaats. Wij informeren u graag over de mogelijkheden
en de financiële regelingen die hierop van toepassing
kunnen zijn.

Loopbaanplein

Het Loopbaanplein is een vacaturemarkt waar bedrijven
de kans krijgen zich te presenteren aan de vele bezoekers
van de Landelijke Banenmarkt West-Brabant. U zorgt voor
de vacatures, wij zorgen voor kandidaten die op zoek zijn
naar een passende functie. Uit eerdere ervaringen weten
we dat maar liefst 2500 werkzoekenden de banenmarkt
bezoeken. De uitgelezen gelegenheid om in contact te
komen met gemotiveerde werknemers!

Speedmeets
Speedmeets zijn tijdens het Loopbaanevent eerder dit
jaar zeer succesvol gebleken. Het is een dynamische
manier om in contact te komen met gemotiveerde
medewerkers. U maakt in korte gesprekken kennis met
kandidaten, die vertellen waarom juist zij geschikt zijn
voor de functie die u aanbiedt. Uiteraard zorgen wij er
voor dat de kandidaten voorbereid en geïnformeerd zijn
over uw bedrijf en de desbetreffende functie.

Verkiezing ‘Werknemer
van West-Brabant’
Een spelshow waarbij werkgevers ‘blind’ de beste
kandidaat selecteren. Werkgever en werkzoekenden
kunnen elkaar niet zien. Een vernieuwende
selectiemethode, die u als werkgever nieuwe inzichten
verschaft en waarbij u de kandidaten enkel op inhoud
beoordeelt. Deze show wordt op ludieke wijze begeleid
door James Verbond.

Wajongwerkt-markt
Denkt u erover om een jonggehandicapte in dienst te
nemen? Dan gaan wij hierover graag met u in gesprek.
Tijdens de banenmarkt is er een speciale informatie- en
vacaturemarkt voor Wajongeren.

Extra activiteiten voor
werkzoekenden op
de Landelijke Banenmarkt
West-Brabant
Werkzoekenden worden uitgenodigd om de werkgevers
op het Loopbaanplein te bezoeken, of worden
geselecteerd voor een speedmeet gesprek. Daarnaast
kunnen zij diverse workshops bijwonen en een bezoek
brengen aan het Informatie- en Vacatureplein.

Informatieplein

Op het Informatieplein presenteren de Werkpleinen zich.
Werkzoekenden kunnen hier terecht voor informatie
over de verschillende vormen van dienstverlening, zoals
leren en werken, werken in Europa en arbeidsjuridische
dienstverlening. Uiteraard kunt u als ondernemer ook
terecht voor informatie.

Vacatureplein

Naast de vacatures van werkgevers op het Loopbaanplein,
presenteren de Werkpleinen en uitzendbureaus zich met
passende vacatures op het Vacatureplein.

James Verbond

In de persoon James Verbond ziet u een bekende WestBrabander, met niet alleen een begeleidende rol in de
Verkiezing ‘Werknemer van West-Brabant’, maar ook
een verbindende rol, tijdens de gehele banenmarkt.
James Verbond is een ludieke katalysator in het
netwerkgebeuren. Laat u verrassen!

