JE ROER OMGOOIEN OF
JE STAGEPLEK CHECKEN?
DOE MEE MET...

GOOI JE ROER OM! SCHRIJF JE NU IN OP
KOMBINNENBIJBEDRIJVEN.NL

VAN 11 T/M 16 MAART 2019

SAMEN WERKEN AAN HET GROENE HART
KOM BINNEN BIJ BEDRIJVEN is geïnitieerd
door het regionale platform Groene Hart Werkt!
Via dit platform werken bedrijfsleven, onderwijs
én overheid samen aan circulaire economische
initiatieven in het Groene Hart.
Meer weten: groenehartwerkt.nl

SCHRIJF JE NU IN OP
KOMBINNENBIJBEDRIJVEN.NL



Zo doe je gratis mee:
1

SCHRIJF JE NU IN
Ga naar kombinnenbijbedrijven.nl, kijk rustig rond en kies de bedrijven
en organisaties waar je wel eens binnen wilt kijken. Schrijf apart in voor
elk bedrijf. Dat kost je maar een paar minuten tijd.

2 JE GAAT EROPAF

Ontmoet je nieuwe baas
van maandag 11 t/m
zaterdag 16 maart 2019

Bedrijven organiseren de actieweek allemaal anders. Sommige bedrijven
houden open dagen, andere kiezen voor rondleidingen of speeddates.
Ook zijn er bedrijven die je graag ontvangen voor een persoonlijke
kennismaking. Leuk en informatief is het altijd. In de meeste gevallen
ontvang je vooraf een uitnodiging van de door jou geselecteerde
bedrijven. En houd altijd de website van het bedrijf waar je je hebt
ingeschreven in de gaten.

3 JIJ BENT DE BAAS!

Zoek je een nieuwe baan? Leuk vrijwilligerswerk? Wil je de
perfecte stage of een leerwerkplek? Of weet je nog niet wat
je wilt en zou je wel eens willen rondkijken bij bedrijven en
organisaties in de regio? Doe dan mee met KOM BINNEN BIJ
BEDRIJVEN. Een speciale actieweek in zeven gemeentes in het
Groene Hart, waarin werkgevers en iedereen die werk of een
stage zoekt elkaar ontmoeten. Met veel succes!
Pak die kans
Tijdens KOM BINNEN BIJ BEDRIJVEN
staan bij bedrijven en organisaties in
jouw regio op verschillende momenten
de deuren open voor binnenkijkers.
Mensen zoals jij, die een nieuwe baan
willen, een stageplek, leerwerkplek of
vrijwilligerswerk zoeken of die gewoon
nieuwsgierig zijn. Je krijgt meteen
een goed beeld van je mogelijkheden
bij die bedrijven. En als je wilt, kan je
meteen je cv achterlaten.

Wij maken het je makkelijk
Op kombinnenbijbedrijven.nl staan alle
bedrijven en organisaties die meedoen
bij elkaar. Soms staan er zelfs kanten-klare vacatures bij, maar gewoon
binnenkijken en de sfeer proeven kan
altijd. Kijk rustig rond, er komen elke
dag bedrijven bij, de mogelijkheden
in de regio zijn eindeloos. Heb je één
of meer bedrijven gevonden die je
aanspreken? Kies er zoveel je wilt en
schrijf je in. Het is gratis!

KOM BINNEN BIJ BEDRIJVEN is vrijblijvend. Solliciteren mag,
maar hoeft niet.

“
		

Ik heb een paar dagen meegelopen en het ging goed.

		

En ik werk er nu nog steeds, met veel plezier.
Reijer Markus (chauffeur), vond een baan via KOM BINNEN BIJ BEDRIJVEN

KOM BINNEN BIJ BEDRIJVEN 2019
DEZE GEMEENTES DOEN MEE:
Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard,
Molenlanden, Waddinxveen, Woerden en Zuidplas.

