
 

Doen jullie ook mee aan De Beurs van het Werk? 

Op zaterdag 2 november a.s. organiseren wij met elkaar een Beurs van het Werk.  Een bruisende dag in het Stadhuis van Alphen aan 

den Rijn voor werkgevers, werkzoekenden maar ook voor iedereen die geïnteresseerd is in een mogelijk een nieuwe uitdaging 

dichterbij huis.  Want wat is er niet heerlijker dan op de fiets naar je werk te gaan, tijd over te hebben voor de kinderen en sporten of 

nooit meer in een file te staan van of naar het werk? Voor jullie als werkgevers een mooie kans om je te laten inspireren en nieuwe 

talenten voor jullie organisatie te ontmoeten. Werkgevers kunnen zich hier aanmelden voor een plaats op de beurs en wij zorgen 

voor gemotiveerde werkzoekenden en personen die zich oriënteren op een nieuwe functie binnen de regio. Wij garanderen mooie 

ontmoetingen, uitbreiding van je netwerk en veel waardevolle contacten.  Het stadhuis heeft plaats voor een maximaal aantal 

werkgevers in verband met de beschikbare ruimte. Zorg dus dat je er snel bij bent. 

Gegevens 

Datum  : zaterdag 2 november 2019 

Tijd  : 13.00 – 16.00 uur 

Locatie  : Stadhuis Alphen aan den Rijn, Stadhuisplein 1 

Doelgroep : werkzoekenden, geïnteresseerden voor nieuwe uitdagingen, starters op de arbeidsmarkt 

Mogelijk  : deelname aan de beurs met statafel, ruimte voor eigen promotiemateriaal zoals banner. 

Opbouw  : vanaf 12.00 uur 

contactpers. : Peter Jansen 

Kosten   : 100 euro excl. Btw – voor statafel, stroom, wifi, koffie/thee/fris, max 2 uitrijkaarten parkeergarage. 

Inschrijven met gegevens  - Ja, wij doen graag mee! 
  

Bedrijf   

 Naam    

Mailadres  

Tel.no.  

 

Ik doe mee aan de Beurs van het Werk en ga akkoord met de bijdrage van 100 euro exl. Btw.   

Wij mailen bevestiging en afspraken rondom op- en afbouw per omgaande. 

Graag maak ik gebruik van een stroompunt. Wifi is voor alle deelnemers beschikbaar. 

Na uw aanmelding wordt altijd contact met u opgenomen. 
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