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Snel een
nieuwe baan?

Kom naar het Vacaturecafé
Donderdag
25 september
10.00 - 12.00 uur

‘techniekHuys
De Run 4250, Veldhoven
- Direct contact met werkgevers o.a.:
Copaco, Cuyten Maintenance Services, Euro-Techniek,
KMWE/Dutch Aero, IT Support, Liza Group, Only for Men,
Premiertech Chronos, Restaurant The Prince, Swinkels Glas,
Van Happen, VDL Groep en Zuidzorg
- Voor workshops aanmelding verplicht

In 2014
al 291
matches

- Actueel cv meenemen of ePortfolio aanmaken op onze website
- LET OP: Er is ook een speciale Leren en Werken Infomarkt voor jongeren met
informatie en advies over beroepen en opleidingen.

Meer dan 150 vacatures, zoals:

Doe mee aan de workshops:

- Applicatie-systeemontwikkelaar
- Chauffeurs
- Client service representative
- CNC insteller/operator
- CNC-draaiers/frezers/kanters
- Diverse lassers
- Diverse operators
- Glaszetters
- Hovenier
- Kwaliteitsinspecteur
- Leerling monteur IP-techniek
- Logistics analist
- Marketing representative
- Mechanical engineer
- Nachtreceptionist
- Onderhoudsmonteur
elektrotechniek
- Operator ponsmachine
- PHP webdeveloper
- Plaatbankwerker
- Quality engineer
- Servicemonteur WTB
- Stagiaires verkoop (bol)
- Trainee software ontwikkelaars
- Verkoop binnendienst / Technical
sales support
- Webmaster
- Wijkverpleegkundigen

- Doe de Elevator Pitch

Kijk voor alle vacatures:

www.mkbeindhoven.nl/vacatures

(9.30-10.30 uur)

In een gesprek binnen 20 seconden
uw belangrijkste punten maken.
- Solliciteren via social media
9.30 - 10.30 uur (voor beginners) en
10.30 - 11.30 uur (gevorderden)

De fijne kneepjes van solliciteren via
social media.
- Verbeter uw cv
(9.30-10.30 uur en 10.30-11.30 uur)

Praktische tips die u zelf kunt
toepassen.

- Maak een ePortfolio
(10.30 - 11.30 uur en 11.30 - 12.30 uur)

Hoe werkt dit digitale instrument?
- Het sollicitatiegesprek
(11.30 – 12.30 uur)

Hoe speelt u zo goed mogelijk in op
uw gesprekspartner?
- Sollicitatie en presentatie
(11.30 – 12.30 uur)

Presentatie-adviezen en tips voor
een goede eerste indruk.

Meer info en aanmelden:

www.mkbeindhoven.nl/workshops

Het vacaturecafe is een initiatief van MKB Eindhoven met financiële
ondersteuning van Instituut Gak, Oranje Fonds en provincie Noord-Brabant.

