UITNODIGING DEELNAME
EUREGIONALE JOBFAIR
Beste relatie,
Op 21 oktober a.s. organiseren UWV, VDAB, VIDAR, Podium24, WSP Parkstad,
Agentur für Arbeit, Jobcenter Aachen, als partner van het Servicepunt
Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling Euregio Maas-Rijn, samen met onze
vakcollega’s uit het (eu)regionale netwerk, de Euregionale Jobfair in het MECC te
Maastricht. Hèt Euregionale platform waar Nederlandse, Belgische en Duitse
werkgevers & werkzoekenden elkaar ontmoeten! Deze Jobfair biedt u na lange tijd
weer de kans om via direct, persoonlijk, contact kennis te maken met potentiele
nieuwe werknemers.
Werkzoekenden uit de (eu)regio
U hoeft natuurlijk niet alleen kennis te maken met kandidaten van over de grens,
wij nodigen met onze publieke partners namelijk alle ingeschreven
werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden uit, waaronder dus ook werkzoekenden
uit eigen land. Daarnaast zijn uiteraard ook geïnteresseerde (latente)
werkzoekenden, afgestudeerden en internationale studenten van harte welkom op
onze jobfair.
Workshops
Gedurende deze dag bieden wij een vastgesteld programma aan workshops voor
zowel werkgevers als werkzoekenden. Aan het einde van de dag bent u dus goed
op de hoogte van de kansen die het werken over de grens kunnen bieden.
Deelname
Wij hebben c.a. 60 stands te vergeven en verdelen deze evenredig over
Nederlandse (20), Duitse (20) en Belgische werkgevers (20). De stands worden
voor u klaargezet, het enige dat u nog mee hoeft te nemen is een (tafel)banner en
promotiemateriaal.*

Deelname = gratis!

*

Parkeerkosten en horeca zijn voor eigen rekening.

Reageren
Uiteraard willen wij u als relatie als eerste de kans geven om aanwezig te zijn. Na
20 augustus zullen wij deze informatie delen via onze social media kanalen en
staat het een ieder vrij om zich aan te melden voor deelname.

Wij verzoeken u daarom ook om spoedig uw deelname aan
ons kenbaar te maken via:
M: info@grensarbeid.eu
T: 045-7111778
Limburg Leads
Onze Euregionale Jobfair vindt gelijktijdig plaats met hèt B2B event “Limburg
Leads”. Ook dit netwerkevent staat dit jaar in het teken van de euregio én
uiteraard de gevolgen van Corona voor werkgevers en ondernemers. U kunt uw
deelname dus combineren met een bezoek aan Limburg Leads! Toegang tot
Limburg Leads is gratis. Voor meer informatie, zoals programmering, verwijzen wij
naar:
Covid19 protocol
De organisatie heeft de noodzakelijke maatregelen getroffen, zodat wij iedereen
tijdens de Euregionale Jobfair in een Corona-proof omgeving mogen ontvangen.
De belangrijkste maatregelen zijn samengevat in een protocol dat op de website
https://www.limburgleads.com/nl/ staat beschreven. Indien de Nederlandse overheid de
regeling m.b.t. evenementen nog wijzigt, dan wordt dit protocol hierop aangepast.
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