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Samen met het XXX en YYY organiseert Choku Gym op zaterdagmiddag 23 oktober van
13.00 tot 17.00 uur de banenmarkt ‘Werk zoeken én vinden’ in het gemeentehuis van
Zaanstad. Werkgevers en werkzoekenden kunnen dan met elkaar kennismaken.
De banenmarkt is er voor werkgevers die op zoek zijn naar personeel en werkzoekenden die kennis willen maken met een bedrijven/organisaties.

Persoonlijk contact

Persoonlijke contact staat centraal op deze banenmarkt. Hier is de banenmarkt volledig op ingericht. De banenmarkt bestaat uit de volgende onderdelen:
Bedrijvenpaviljoen
Voor ieder bedrijf is er ruimte gereserveerd om op de banenmarkt te staan
met een stand. Dit noemen we het
bedrijvenpaviljoen.

Vacaturewand
Bij de SpeedMeet word een enorme
vacaturewand gebouwd met vacatures
van het UWV, uitzendbureaus en werkgevers. De vacature wand is een ware
eye catcher. Rond de vacaturewand
moeten spontane contacten ontstaan.

SpeedMeet
Het doel van de SpeedMeet is om werkzoekenden te helpen om een passende
baan te vinden. Op de SpeedMeet komen
diverse werkgevers uit Zaanstad en omgeving te staan. Met een SpeedMeet stellen kandidaten en werkgevers zich kort
aan elkaar voor. Op die manier kan een
werkgever veel kandidaten spreken. Is
er na een SpeedMeet een klik, dan wordt
een afspraak gemaakt voor een nadere
kennismaking.

Walk&Talk
Walk&Talk is een bijeenkomst waarbij belangrijke onderwerpen rond solliciteren worden besproken en waar
ruimte is om ervaringen uit te wisselen met andere werkzoekenden. Bij de
Walk&Talk kunnen bezoekers hun CV
laten checken door een echte CV-dokter, je kan een professionele foto van
jezelf laten maken en diverse workshops volgen. Hier wordt je inhoudelijk
echt een stap vooruit geholpen.

Meld je aan!
Zowel bedrijven als werkzoekenden kunnen zich aanmelden voor deze banenmarkt. Dit
kan tot en met 21 oktober via banenmarkt@chokuzaandam.nl of registreer je op www.
werkzoekenenvinden.nl.
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