JOBBEURS IN DEINZE op 4 oktober 2018

DOET UW BEDRIJF OOK MEE?
Inschrijving deadline: 5 juli 2018 – first in, first served
JOBBEURS DEINZE
De ondernemerskoepel Deinze Industrie organiseert op donderdag 4 oktober
2018 voor alle bedrijven van Deinze een jobbeurs gericht naar diverse functies
uit verschillende sectoren in productie – techniek – logistiek en dit zowel voor
werkenden als voor niet-werkenden.
De beurs zal vanaf begin september 2018 ruim bekend gemaakt worden via
diverse mediakanalen.
Er kunnen maximaal 30 bedrijven deelnemen met een stand; first in is first
served.
DAGPROGRAMMA
•
•
•
•
•

Locatie: de Rekkelinge, Desiré Delcroixtraat 1A – 9800 Deinze
Voormiddag: opbouw standen
13u: business info moment gericht op personeelsbeleid voor standhouders en bedrijven
+ broodjeslunch
14.30u: bezoekers werkzoekenden
16.30u tot 19u: bezoekers werkenden
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BEURSPAKKET
•
•
•

•

Stand van 10m² - voorzien van elektriciteitspunt, tafel, 2 stoelen, wand (indien gewenst)
en wifi
2 recruiters per stand (incl. broodjes en drank)
Insturen van max. 4 vacatures die aan de jobwand bij de ingang van de jobbeurs met
logo van uw bedrijf worden opgehangen + verschijnen op het digitaal jobkanaal van
DeinzeIndustrie
Aanduiden van 1 voorkeur vacature die samen met het logo van uw bedrijf verschijnt in
het Fonteintje/Wegwijzer in de advertentie op 1/1 pagina

DEELNEMEN EN DEADLINE
•

Kost: €300 voor leden van de bedrijventerreinverenigingen (De Prijkels/Deinze Noord/Rond
de Watertoren) en €450 voor niet leden (idem)/lidmaatschap is hier automatisch
inbegrepen

•

Hoe inschrijven? Neem voor 5 juli 2018 contact op met Cara Huygen
via cara.huygen@auxilios.be

GEEN DEELNAME/WEL INTERESSE
•

Niet-standhouders zijn welkom op het businessmoment om 13u op de beurs en kunnen
steeds vacatures (met korte omschrijving) sturen naar info@deinzeindustrie.be – de
vacatures worden op het digitaal jobkanaal van Deinze Industrie geplaatst – vacatures
ingestuurd voor 20 juli 2018 worden mee gepromoot tijdens de campagne voor de jobbeurs

Deinze Industrie coördinator – Yannic Demeyer – 0497 480 657 – yannic.demeyer@zalm.biz
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