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Droomjob vinden? Ga naar de cinema…
Streekpersoneel.be organiseert gratis regionale jobbeurzen in Kinepolis
Werkzoekenden die de werkgevers uit hun eigen regio willen leren kennen, kunnen de
komende weken terecht in Kinepolis. Voor de drie regionale jobbeurzen die
Streekpersoneel er in april en mei organiseert, hebben zich nu al tientallen bedrijven
en enkele honderden kandidaten ingeschreven.
“Elke dag anderhalf uur in de file vastzitten? Vergeet het. Door dicht bij huis te werken, heb
ik tijd om met mijn dochter naar de manege te gaan en kan ik zelf piano leren spelen.” Voor
Veronique is een carrière in eigen streek een logische keuze, want zo houdt ze tijd over voor
andere leuke dingen des levens. Om werkzoekenden aan te moedigen diezelfde keuze te
maken en volop voor een job in hun eigen streek te gaan, organiseert Streekpersoneel vanaf
eind april regionale jobbeurzen in Brugge, Leuven en Antwerpen.
Gratis carrièrecoaching
Kandidaten kunnen er kennis maken met de vacatures van bedrijven uit hun regio, hun cv en
sollicitatiebrief laten analyseren door de VDAB en hun loopbaan onder de loep laten nemen
door de coaches van Careerfit. Werkzoekenden die langskomen en langer dan een halfuur
blijven, krijgen bovendien een cinematicket cadeau.
Kant-en-klare beursstand
Voor de werkgevers bieden deze regionale jobbeurzen de ideale gelegenheid om op een
snelle én goedkope manier potentiële werknemers te screenen. Investeren in een eigen
beursstand hoeft niet want die leveren we kant-en-klaar aan in de look & feel van het bedrijf.
Dankzij ons uitgekiend matchingssysteem krijgen ze bovendien alleen écht geïnteresseerde
kandidaten te zien. Na afloop krijgen de bedrijven een overzicht van alle kandidaten die bij
hen aanklopten.
De jobbeurzen vinden plaats op volgende locaties en data:
- Kinepolis Brugge: dinsdag 24 april 2012, vanaf 16u
- Kinepolis Leuven: donderdag 3 mei 2012, vanaf 16u
- Kinepolis Antwerpen: dinsdag 15 mei 2012, vanaf 16u
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