Op zoek naar een baan,
werkervaringsplaats of
stageadres?

GA EENS LANGS!

BINNEN
KIJKEN
BIJ BEDRIJVEN
.NL

13 18 JUNI

2022

BinnenKijken bij Bedrijven (BKBB) is hét event voor jou als je
een (nieuwe) baan wilt, een carrièreswitch overweegt, een
werkervaringsplaats zoekt of stage wilt lopen. Tijdens de
actieweek kun je op een laagdrempelige manier kennismaken
met veel mooie, sociale en succesvolle bedrijven in de regio!
Van 13 t/m 18 juni 2022 openen bedrijven en organisaties in BodegravenReeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard en Waddinxveen hun deuren voor jou.
Op binnenkijkenbijbedrijven.nl zie je welke bedrijven meedoen en wanneer
je binnen kunt kijken.

BinnenKijken bij Bedrijven is voor iedereen. Dus meld je aan!

BinnenKijken bij Bedrijven wordt georganiseerd door WerkgeversServicepunt
(WSP) Midden-Holland. WSP stimuleert werkgevers om op een mensgerichte,
slimme en financieel aantrekkelijke manier te ondernemen om méér mensen
in de arbeidsmarktregio aan het werk te helpen én te houden.
wspmiddenholland.nl

HORECA
IN DE SCHIJNWERPERS
BinnenKijken bij Bedrijven is voor bedrijven uit alle sectoren. Ieder jaar wordt
één sector extra belicht. Bijvoorbeeld omdat er grote behoefte is aan meer
of anders opgeleide medewerkers. Dit jaar zetten we de horecabranche in
de schijnwerpers.
Geïnteresseerd als scholier, student of zij-instromer? Of als opleidings
instituut? Welke vragen heb je? Mail naar info@binnenkijkenbijbedrijven.nl.

GRIJP JE KANS,
EN MELD JE
SNEL AAN!

VRAGEN?

Neem contact op met WSP via info@binnenkijkenbijbedrijven.nl.

binnenkijkenbijbedrijven.nl

MEEDOEN IS
MAKKELIJK

1

Alle deelnemende bedrijven in Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard en Waddinxveen stellen zich op binnenkijkenbijbedrijven.nl aan
je voor. Ze vertellen daarbij ook welke vacatures ze hebben en wanneer
je welkom bent om binnen te kijken.

2

Ben je geïnteresseerd in een of meerdere vacatures, werkervaringsplaatsen of stageopdrachten? Meld je dan vóór 12 juni 2022 aan
bij het bedrijf of de bedrijven van je keuze.

3

Je ontvangt bericht van het bedrijf waar je je hebt aangemeld. Ieder
bedrijf organiseert zelf zijn open dag(en). Je kunt er bijvoorbeeld terecht
voor een rondleiding, presentatie, speeddate of een een-op-eengesprek.

4

Vergeet niet de datum van de open dag(en) in je agenda te zetten. Ben je

5

Kijk regelmatig op onze site, want iedere dag komen er weer nieuwe

6

Op de afgesproken dag en tijd bezoek je het bedrijf van jouw keuze.

onverwachts verhinderd? Meld je dan af bij het bedrijf in kwestie.

bedrijven bij.

Er zijn al veel matches geweest in het verleden, dus we wensen je
veel succes!

Ga voor meer informatie naar:

binnenkijkenbijbedrijven.nl

