BEURS SPECIAL
29 & 30 maart 2019
10.00 - 17.00 uur
Zeelandhallen Goes

Registreer je
op de website
voor gratis
bezoek!

Carrière maken in Zeeland:
hier is het mogelijk
van een video CV of inzetten van een video
sollicitatie? Ook kunnen bezoekers deelnemen aan een mini-workshop over het reduceren van (werk)stress en kunt u meer te
weten komen over uw eigen stressniveau.

Dit jaar vindt de eerste editie van
hét nieuwe carrière event in de provincie Zeeland plaats. Op vrijdag 29
en zaterdag 30 maart 2019 opent de
Zeelandhallen Goes haar deuren voor
De Zeeuwse Carrière Beurs. Tijdens
dit event krijgen bezoekers de kans
om in contact te komen met een breed
aanbod aan potentiële werkgevers.
Hier kunt u uw netwerk uitbreiden en
in gesprek gaan met professionals
in uw vakgebied. Het is de uitgelezen kans voor inwoners van Zeeland,
en omliggende plaatsen, om zich te
oriënteren op het diverse baanaanbod
op de arbeidsmarkt in de provincie.
De Zeeuwse Carrière Beurs is een tweedaags loopbaanevent dat wordt georganiseerd in samenwerking met de Gemeente
Goes. Hier krijgen werkzoekenden en/of
werkenden die zich verder willen oriënteren
op de arbeidsmarkt de kans om in contact
te komen met allerlei werkgevers. Het uitgebreide deelnemersveld maakt dat een
bezoek voor iedereen interessant kan zijn.
Zowel aanbieders van leer-werktrajecten
voor jonge BBL’ers als baan- en groeikansen voor mensen met meer werkervaring:
voor elk senioriteitsniveau is er wat wils op
De Zeeuwse Carrière Beurs.
REGIONAAL KARAKTER
Het loopbaanevent is regionaal opgezet:
u ontmoet hier bedrijven welke gevestigd
zijn in de provincie Zeeland. De Zeeuwse

REGISTREER JE VOOR GRATIS
BEZOEK
Bent u nieuwsgierig geworden naar de carrièrekansen die De Zeeuwse Carrière Beurs
voor u in petto heeft? Kom dan een kijkje
nemen: een bezoek brengen is helemaal
gratis! U kunt zich hiervoor registeren via
www.dezeeuwsecarrierebeurs.nl.
PRAKTISCHE INFORMATIE
De Zeeuwse Carrière Beurs vindt plaats op
vrijdag 29 en zaterdag 30 maart 2019 in
de Zeelandhallen aan het Da Vinciplein te
Goes. De beurs is beide dagen te bezoeken tussen 10:00 en 17:00 uur. De toegang
en het parkeren zijn gratis!
 arrière Beurs is geen massabijeenkomst
C
maar een relatief klein opgezette beurs
waar exposanten de tijd nemen om met u
als werkzoekende of -oriënterende in gesprek te gaan en een mogelijke match te
vinden.

gende beroepen in de zorg & welzijnssector
en van werken in de toeristische branche
tot banen in de detailhandel bij bekende
ketens zoals bijvoorbeeld Albert Heijn. Op
de website kunt u de meest recente deelnemerslijst bekijken.

EXPOSANTEN EN BRANCHES
Het brede deelnemersveld tijdens De
Zeeuwse Carrière Beurs zorgt ervoor dat
er een zeer divers aanbod aan vacatures
beschikbaar is. Van uitdagende functies in
technische en logistieke richting tot verzor-

PROGRAMMA
Tijdens uw bezoek aan De Zeeuwse
Carrière Beurs kunt u ook de kansen op een
nieuwe baan vergroten door deel te nemen
aan het randprogramma. Heeft u bijvoorbeeld wel eens gedacht aan het opnemen

www.dezeeuwsecarrierebeurs.nl

KOMT U MET HET OPENBAAR
VERVOER?
Maak dan gratis gebruik van de
Carrière-Pendelbus! Deze bus rijdt van

10:00 uur tot 16:00 uur tussen het s tation
in Goes en de Zeelandhallen. De Carrière-Pendelbus vertrekt vanaf de Stationspark-zijde.
Kijk op www.dezeeuwsecarrierebeurs.nl
voor meer informatie over de beurs, de
deelnemers en het programma.

29 & 30 maart 2019
10.00 - 17.00 uur

Zeelandhallen Goes

Vijf héle goede redenen waarom
het hier Goes werken is!

Welkom in de wereld
van intelligente technologie

Wij zijn Croonwolter&dros. We ontwerpen, realiseren en onderhouden slimme, technische systemen en
installaties die de wereld om ons heen intelligenter maken. Technologie die ons leven veiliger, gezonder,
aangenamer en duurzamer maakt. Onze wereld. Wil jij er ook voor zorgen dat ziekenhuizen helpen
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VEEL MOOIE
BANEN

MOOI
WONEN

ALTIJD IETS
GOES TE DOEN

GOES
 ODESTAD
M

DE MEESTE
ZONUREN VAN
NEDERLAND

In verhouding tot het aantal inwoners heeft Goes de meeste
banen van alle Zeeuwse gemeenten. Je kunt kiezen uit
een grote variatie vacatures.
In de bouw, de horeca, bij de
overheid, het onderwijs, in de
zorg… Voor ieder wat wils, zullen we maar zeggen.

Werken is één ding, maar je
wilt natuurlijk ook nog een mooi
stulpje op de kop tikken. Met
een garage. Eigen oprit. Een
flinke tuin. Drie slaapkamers.
Een zolder. En als het even kan
ook nog in bewoonbare staat.
Dat kan! In Goes hebben we
een gevarieerd aanbod aan
bestaande en nieuwbouw woningen te koop en dat ook nog
eens voor prachtige prijzen.
Vlakbij het water, in een rustig
dorpje of midden in de stad.

Op tal van terreinen gonst het
hier van de activiteiten. We
hebben een gevarieerd aanbod aan evenementen en cultuur, vele heerlijke restaurants,
gezellige cafés en voor wie het
water op of in wil: Goes grenst
aan Nationaal Park Oosterschelde en het Veerse Meer.

Goes is dé modestad van
Zuidwest-Nederland. Het aanbod is uniek, nergens vind je
zoveel modemerken bij elkaar.
En Goes ligt dichtbij steden als
Rotterdam, Breda of Antwerpen .

Hoe lekker is het om na een
dag hard werken nog even een
duik te nemen, gewoon omdat het kan. Of je hoofd leeg
te maken tijdens een heerlijke
wandeling bij het Goese Sas.
Of nog even een hapje of een
drankje op een van onze zonovergoten terrassen.

genezen, gebouwen beter presteren, schepen zelf navigeren en tunnels oog hebben voor veiligheid? Ben
jij de professional die een kantoorgebouw, fabriek en windmolenpark intelligenter maakt? Dan hoor je
thuis in onze wereld van intelligente technologie! Croonwolter&dros is actief in de Infra, Utiliteit, Industrie
en Marine & offshore. Onze systemen en installaties zijn te vinden in grote aansprekende projecten
en in honderden kleinschalige projecten door heel Nederland. Ook vanuit de vestiging in Heinkenszand werken wij vanuit deze visie. Tijdens De Zeeuwse Carrière Beurs zijn wij erbij. Zien we je daar?

Dow Terneuzen is de op één na grootste productielocatie van the Dow Chemical
Company. Als grootste werkgever van Zeeuws-Vlaanderen draagt Dow bij aan het
economische en maatschappelijke succes van de regio. Wij bieden een uitdagende
diverse werkomgeving voor stagiaires, starters en ervaren professionals.
Ben je op zoek naar een
stageplaats of een leuke
baan? Bekijk dan onze
vacatures op de
carriere pagina
op dow.nl.

www.goesisgoes.nl

www.dezeeuwsecarrierebeurs.nl
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Wil jij een carrière in de interieurbouw?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Door de groei van ons bedrijf zijn we op zoek
naar verschillende kandidaten:
• Meubelmakers
• Monteurs interieurbouw
• Voorman monteur interieurbouw
• Chef productie
• Werkvoorbereider / Tekenaar
Je gaat werken aan luxe interieurprojecten !
In een enthousiast en gedreven team.
Ben je geïnteresseerd? Je kan contact opnemen door je
cv te mailen naar lucille.billet@beerens.com of te
bellen naar Lucille Billet op nummer 06-22923350
Kijk ook eens op onze site www.beerensinterieurs.com

Meaf Machines b.v. ontwerpt en
bouwt, op speciﬁcaties van de klant,
machines voor de kunststofverwerkende industrie, zoals folie-, extrusielijnen en thermovormmachines. Deze
machines worden wereldwijd geleverd en door onze eigen monteurs
geïnstalleerd. We werken met een
team van ca. 19 mensen.

Wij zijn op zoek naar MEAF-collega’s die het verschil maken!

MECHANISCH MONTEUR MACHINEBOUW
Functieomschrijving
➢ Je monteert complete extrusielijnen in onze eigen montagehal.
➢ Je krijgt te maken met pneumatiek, hydrauliek, verwarmings- en koelsystemen, maar ook met motoraandrijvingen en elektro, een brede
functie dus.
➢ Met een klein team, op termijn, ga je deze lijnen installeren en testen,
op locatie bij de klant in binnen- of buitenland.
➢ We vragen een afgeronde opleiding MBO Werktuigbouwkunde/Mechatronica of gelijkwaardig.

Zeelandhallen Goes

Redenen genoeg om een bezoek
te brengen aan deze banenbeurs
Misschien wil je wat anders
gaan doen, ben je net klaar
met je opleiding of het is gewoon tijd voor iets nieuws. Er
zijn genoeg redenen om een
bezoek te brengen aan deze
banenbeurs. Zelfs als je wél
tevreden bent kan het nooit
kwaad om je oren en ogen
open te houden: je weet immers niet welke carrièrekansen er mogelijk liggen voor iemand met jouw profiel.

EFFICIËNT EN VRIJBLIJVEND
Het bezoeken van een carrière
event is een efficiënte manier om
je te oriënteren. In een korte tijd
kun je relatief veel verschillende
potentiële werkgevers ontmoeten. Zo kun je op een vrijblijvende
manier eens snuffelen bij verschillende soorten bedrijven en kijken
wat juist wel of misschien juist
niet zou kunnen passen. Ook als
je een, voor jou, nieuwe branche
overweegt kan het leuk zijn om

Wat kun je van MEAF verwachten?
➢ Een afwisselende baan in een klein team.
➢ Uitdagend en afwisselend werk in een open werksfeer.
➢ Fijne collega’s om mee samen te werken.
➢ Een goed salaris.
➢ Opleidingsmogelijkheden.

Meaf Machines b.v. | www.meaf.com | Industrieweg 10 | 4401 LB Yerseke

DEZE BEURS SPECIAL IS EEN UITGAVE VAN:

VIDEOSOLLICITEREN – WAT
IS HET?
Een videosollicitatie is eigenlijk
niets meer dan een kort filmpje
waarin jij bondig vertelt wie je
bent, wat je kunt en wat je professionele ambities zijn. Je kunt een
algemene video opnemen waarin
je jezelf presenteert, maar je kunt
er ook voor kiezen een video op te
nemen voor een specifieke functie of vacature. In deze tijd van
economische groei overschrijd de
vraag naar personeel het aanbod.
Dit is een van de redenen waarom
recruiters ook steeds vaker kijken
naar de ‘zachte criteria’ zoals bijvoorbeeld motivatie, gedrag of
karaktereigenschappen.

RegioXpo B.V.
Overbeeke 5
5258 BL Berlicum
Tel. (073) 76 001 90
info@regioxpo.nl

AAN DEZE EDITIE HEBBEN MEEGEWERKT:
REDACTIE
Nanet van Tongeren | RegioXpo
Sanne van der Heijden | RegioXpo

Gewoon goed in food- en
agri transport

JOIN OUR TEAM !
Volg ons via

AB Texel Group is gespecialiseerd in het vervoer van aardappelen en andere
losgestorte agrarische producten, meel, veevoer, (vloeibare) zuivel en gekoelde
foodproducten. 1.700 vakkundige medewerkers spannen zich dagelijks in om
klanten in de food- en agriketen de beste logistieke diensten te leveren. Hiervoor
beschikken zij over een modern wagenpark van ruim 1.100 trucks en 1.800
trailers. AB Texel Group rijdt in grote delen van Europa en heeft vestigingen in
Nederland, Duitsland, Groot-Brittannië en Frankrijk.

Locatie & contact
Hulsterweg 75c Kloosterzande
0114.681243

Maar liefst 6 vacatures! Kijk op:

Contactpersoon: Mireille Pieters

www.poppeinstallatietechniek.nl

mpieters@poppeinstallatietechniek.nl

SALES
Piet van der Sanden | RegioXpo
Peter Holterman | RegioXpo
VORMGEVING
Annemarie Smith | Annemarie Smith Grafisch Ontwerp
DISCLAIMER
Deze beurs special van RegioXpo is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volle-

G. Bosman Transport is al jaren een vertrouwd Zeeuws transportbedrijf. Bosman
vervoert met name agrarische producten zoals groentes, suikerbieten en granen.
Hiervoor worden zo’n 110 walking floors en kippers ingezet. Behalve in losgestort
transport is Bosman gespecialiseerd in het vervoer van gepelletiseerde producten.
Zowel nationaal als internationaal.
G. Bosman Transport is onderdeel van AB Texel Group.

MAAK GEBRUIK VAN
FEEDBACK
Op een banenbeurs kom je een
heleboel professionals tegen op
het gebied van werving en selectie. Laat verschillende recruiters eens kijken naar je CV en ga
het gesprek aan. Wat zien zij als
jouw sterke punten en waar zou
je nog aan kunnen werken? Gebruik deze feedback om je in de
toekomst nog beter te kunnen
presenteren, zowel face-to-face
als via je CV!

De arbeidsmarkt is flink veranderd in de afgelopen jaren. Het onderscheiden van jezelf en opvallen in de massa is steeds belangrijker. Maar hoe doe je dat nou op een creatieve manier? Met een
traditionele motivatiebrief en CV beland je op de stapel, maar als
je nou eens een ander medium zou kunnen inzetten heb je grote
kans dat jij top-of-mind blijft!

Colofon

Do you
think green?

JE NETWERK UITBREIDEN
Voor de een is het als een tweede
natuur en de ander vindt het lastig: netwerken. Toch kunnen we
er eigenlijk niet omheen dat een
uitgebreid netwerk vaak goed van
pas komt. Netwerken is eigenlijk
simpelweg het leggen en onderhouden van professionele contacten. Waar kun je nou beter nieuwe
connecties opdoen dan op een
banenbeurs? Wie weet kan iemand uit jouw netwerk je wel in

contact brengen met de recruiter
van jouw droombaan of een goed
woordje voor je doen.

EN ALS JE DAN NAAR DIE
BANENBEURS GAAT...
Maak er dan een succesvol bezoek van! Bereid je een beetje
voor: check alvast online welke
bedrijven er allemaal aanwezig zijn
waarin je wellicht interesse hebt en
kijk ook welke vacatures zij open
hebben staan. Presenteer je zoals
je zou doen als je op sollicitatiegesprek gaat, je weet immers niet
wie je tegen het lijf loopt. Vragen
stellen en enthousiasme doen het
altijd goed. Vergeet aan het einde
van jullie gesprek je gesprekspartner niet te bedanken voor zijn of
haar tijd en eventueel contact
gegevens uit te wisselen.

Een innovatieve manier
van jezelf presenteren:
videosolliciteren

Enthousiast over deze functie?
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met
Ardjan Houtekamer (a.houtekamer@meaf.com). Sollicitaties ontvangen wij
het liefst per e-mail, voorzien van contactgegevens, motivatie en een CV.

Werken bij Poppe

hier eens wat meer over te weten
te komen door hierover in gesprek
te gaan met verschillende partijen
die hierin actief zijn.

digheid, juistheid of actualiteit van de informatie van RegioXpo of van anderen in deze uitgave. RegioXpo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de
inhoud van deze uitgave of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan
de gegevens, zoals die in deze special worden weergegeven, kunnen geen
rechten worden ontleend.

misschien wel voorstellen dat je
jezelf beter kunt onderscheiden in
een video dan op een A4-tje. Op
beeld kom jij als persoon goed
naar voren, ook je karakter. Alles
helpt mee voor de recruiter om
een goed beeld van jou te vormen: van hoe je praat tot hoe je je
beweegt en hoe je je presenteert.

EEN COMPLEET BEELD
In een video kun je goed naar voren brengen wie je bent, wat je
kunt en waar je ambities liggen.
Een bekend spreekwoord luidt
‘Een beeld zegt meer dan duizend
woorden’. Dit is ook van toepassing voor solliciteren. Je kunt je

www.abtexelgroup.com

www.dezeeuwsecarrierebeurs.nl

MAAK HET MEE
Tijdens De Zeeuwse Carrière
Beurs kun je alles leren over video
solliciteren en de meerwaarde
hiervan. De oprichter van Video
Banen
Markt geeft tijdens deze
twee dagen meerdere seminars
waarin hij je graag alle ins-en-outs
vertelt over het opnemen van zo’n
video. Je kunt het ook zelf gaan
mee maken! Tijdens De Zeeuwse
Carrière Beurs zijn er professionals
aanwezig die van jou gratis een
sollicitatievideo opnemen. Durf jij
het aan om deze nieuwe manier
van s olliciteren te ontdekken?

29 & 30 maart 2019
10.00 - 17.00 uur
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Herintreden op de arbeidsmarkt
Er kunnen natuurlijk allerlei redenen zijn waarom iemand een tijdje van de arbeidsmarkt is geweest. Misschien heb je ervoor gekozen om de jonge jaren van je kinderen thuis te zijn, ben je een
tijd op reis geweest of ben je langdurig uit de running geweest
vanwege ziekte. Wat je reden ook is geweest, pak nu je kans: dit
is de tijd om weer aan de slag te gaan!

M a a k h e t b ij H 4 A !
Ben jij uniek in je combinatie?
Wegens uitbreiding van onze werkzaamheden
zijn wij op zoek naar collega’s voor de functies:

• Medewerker Groen
• Uitvoerder

Als je een tijdje uit het arbeidsproces bent geweest is het uitgelezen moment om de arbeidsmarkt
weer te betreden: de markt is namelijk momenteel erg gunstig. In
deze tijd van economische groei
overstijgt de vraag naar personeel
het aanbod en dus biedt dit kansen voor herintreders.
Zowel voor jezelf als voor je toekomstige werkgever prettig als
jij duidelijk voor ogen hebt wat je
wilt. Ga je fulltime werken of houd

je nog wat extra vrije tijd achter
de hand? Ook is het van belang
om een idee te hebben bij wat
voor soort werk je graag wilt gaan
doen. Bedenk je hierbij ook eens
waar jij goed in bent en welke
vaardigheden je bezit.
In de tijd dat je niet actief bent
bezig geweest met je loopbaan is
het onderhouden van je contacten
er misschien wat bij ingeschoten.
Het kan toch erg handig zijn om
af en toe eens iets van je te laten

• Calculator/Werkvoorbereider
• Kabelmonteur
• Monteur Gas/Water
Word jij onderdeel van onze unieke combinatie?
Kijk voor meer informatie en al onze vacatures op werkenbijh4a.nl
Solliciteren? Stuur dan nu je gegevens naar sollicitatie@h4a.nl

Afgestudeerd
en dan?
Je bent een lange tijd onder de pannen geweest, want zolang
je nog aan het studeren bent hoef je nog niet echt bezig te
zijn met alles wat daarna komt. In de tijden dat je druk in de
weer was met het halen van al je vakken en het schrijven van je
scriptie ben je waarschijnlijk allerminst bezig geweest met het
‘grote-mensen-leven’ dat daarna aanbreekt. Maar help! Want
nu is het zover, en ben je daar niet helemaal op voorbereid.

IEDERE DAG WERKEN
IN VAKANTIESFEER?
Kijk voor de verschillende functies op de
vakantieparken en het hoofdkantoor op
werkenbijroompot.nl

PASSEND WERK VINDEN
Het ligt natuurlijk in de lijn der
verwachting om na je afstuderen
passend werk te gaan zoeken.
Ga je voor een baan die past bij
je opleiding? Misschien heb je inmiddels wel geconcludeerd dat je
studierichting toch niet een richting is waarin je verder wilt. Alles
begint met een goede oriëntatie:
ga eens na welke richtingen of
soorten bedrijven jouw goed liggen en ga praten met verschillende partijen. Misschien kan een
gesprek met een recruiter jou wel
de goede richting in helpen. Lukt
het nou niet om een toffe baan
te vinden in je gewenste vakgebied? Ga dan toch aan de slag
in een andere richting – zo doe je
toch werkervaring op en breid je
jouw kennis uit.
VERDER STUDEREN
Een andere optie is om nog verder te studeren. Afhankelijk van
het niveau van je startkwalificatie zijn ook hiervoor allerlei mogelijkheden. Heb je bijvoorbeeld
wel eens gedacht aan een intern
leer-werktraject bij een bedrijf
of organisatie? Dit is een mooie

combinatie van wel al aan het
werk zijn maar ook je vakkennis
nog verder uitbreiden. Hiervoor
zijn vaak ook gunstige financiële
regelingen te treffen zodat je hier
veel voordeel uit kunt halen. Ook
biedt zo’n interne opleiding bij uitstek de mogelijkheid om je professionele netwerk uit te breiden.
MASTER OPLEIDINGEN
Overweeg je na het behalen
van je bachelor nog om verder
te studeren? Dan kun je natuurlijk verdergaan met een master,
deze opleidingen besteden veel
aandacht aan onderzoeks- en
managementvaardigheden. Deze
trajecten duren vaak één of
twee jaar. Meestal stromen bachelor-afstudeerders door naar
een master in enigszins dezelfde
richting: je kunt ervoor kiezen om
je kennis te verbreden of juist te
verdiepen. Na het behalen van
deze opleiding ontvang je een
mastergraad. Master-opleidingen
kun je vaak ook in deeltijd-vorm
volgen. In dat geval zou je ook al
vast wat praktische werkervaring
op kunnen doen op de arbeidsmarkt.

horen, je weet immers nooit op
wat voor manier je bij je toekomstige werkgever terecht komt. Een
LinkedIn-profiel is hier een goed
voorbeeld van: zo blijf je toch een
beetje in de kijker bij je professionele contacten die je in de loop
van de tijd hebt opgedaan.
Als je er langere tijd uit bent geweest, kan het zijn dat je vakkennis
wat verouderd is. Het is dan ook
altijd goed, zelfs als je op dat moment niet actief bent, deze kennis
enigszins up-to-date te houden.
Als je concrete plannen hebt om
weer aan het werk te gaan kun je
dit wat intensiever oppakken. Ook
is het goed om op de hoogte te zijn
van de trends en ontwikkelingen
binnen jouw vakgebied.

Het lijkt misschien wat spannend
om na een lange tijd opnieuw de
markt te betreden, maar houd in
je achterhoofd dat bedrijven en

recruiters staan te springen om
jou te ontmoeten! En je weet nooit
wat jullie misschien voor elkaar
kunnen betekenen.

29 & 30 maart 2019
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GELOOF
JIJ IN
CARRIÈRE
OP HET
EERSTE
GEZICHT?
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Seminarprogramma Ontspannen werken
SEMINAR OMGAAN MET (WERK)STRESS

GEZOCHT

TECHNISCH
TALENT!!

Tijdens deze mini-workshop kom je meer te weten over het ontstaan van (werk)
stress. Ook leer je meer over wat je zelf zoal kunt doen om stressgevoelens te reduceren en wat een stresscounselor hierin kan betekenen voor jou. Ook wordt er
gekeken naar jouw stressniveau en kun je ervaren wat de magie van het schrijven is.
VRIJDAG & ZATERDAG:
11:00 – 11:30
14:00 – 14:30
Deze seminar wordt verzorgd door
d’isBalans.

SEMINAR VIDEOSOLLICITEREN
Een recruiter krijgt voor een populaire baan vaak honderden sollicitatiebrieven. Een
groot aantal hiervan verdwijnt na een grove selectie meteen op de nee-stapel. De
sollicitant achter de brief krijgt vaak niet de kans om zichzelf te presenteren. Wees
de nee-stapel voor en probeer eens een videosollicitatie! Bezoek de seminar over
videosolliciteren en leer hoe je een indrukwekkende video van jezelf maakt!
VRIJDAG & ZATERDAG:
12:00 – 12:30
15:00 – 15:30

I n s t a l l

21

Deze seminar wordt verzorgd door
VideoBanenMarkt.

Het aantal mensen dat kampt met een burn-out of overspannen is door werk neemt
toe. Er kunnen zich ook gebeurtenissen voordoen in de privésfeer die stress veroorzaken. Inmiddels is stress beroepsziekte nummer een. Als er niet tijdig wordt
ingegrepen, kunnen deze signalen mogelijk leiden tot chronische klachten. Meer
dan een miljoen mensen lopen jaarlijks het risico op een burn-out en andere psychische problemen: extra belangrijk dus om een goede werk-privé balans aan te
brengen in je leven!
In 2018 schreef RTL Nieuws dat 36 procent van al het ziekteverzuim ontstaat door
stress. Dat komt niet alleen door vele vergaderingen of oneindige to-do lijstjes: vooral vrijheid in het werk en sfeer blijken erg
bepalend hiervoor. Extra belangrijk dus om
bewust stil te staan bij het voorkomen van
werkstress, maar als je deze gevoelens al
ervaart, hoe ga je er dan mee om?
Tijdens De Zeeuwse Carrière Beurs geeft
Erna Bakker van d’isBalans een mini-workshop waarin je meer te weten komt over het
ontstaan van (werk)stress. Ook leer je meer
over wat je zelf zoal kunt doen om stressgevoelens te reduceren en hoor je wat een
stresscounselor voor je kan betekenen bij
het opzoek gaan naar de oorzaken van je
eigen stressgevoelens. Tijdens de workshop wordt er gekeken naar jouw stressniveau en kun je een korte oefening doen om
de magie van het schrijven te ontdekken.
D’isBalans werkt volgens de leer van
Mindful Analysis: dit is sinds tien jaar de

www.21groep.nl

methodiek voor snelle en effectieve online
coaching. Deze methode is speciaal ontwikkeld voor alle mogelijke soorten vragen
waar je in het volwassen leven mee te maken kunt krijgen. Wil jij meer weten over hoe
je een gezonde balans kunt houden tussen
je werk- en privéleven? Woon dan de workshops bij van d’isBalans. Voor het volledige
programma zie de tabel hiernaast.

Bouw jij mee aan onze
sterke verhalen?

GEZOCHT!

Werken of stage lopen
bij de grootste graszaadleverancier
van de wereld?

www.dlf.nl/vacatures

Staaltekenaar
Bouwkundig tekenaar
Meewerkend voorman montage
Montagemedewerkers
Werkvoorbereider (utiliteitsbouw)
Werkvoorbereider (woningbouw)
(Leerling) deurenmonteur

MBO/HBO/WO STUDENT EN BENIEUWD
NAAR WERKEN BIJ DEFENSIE?

Ga voor meer informatie en solliciteren naar:

werkenbijhansestaalbouw.nl

Nieuwerkerk • 0111 641 333 • info@hansestaalbouw.nl • www.hansestaalbouw.nl

DLF BV • Dijkwelsestraat 70 • Kapelle • www.dlf.nl

hanse + staal een sterk verhaal

WERKEN BIJ DEFENSIE
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DEELNEMERS
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16
17

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
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Kooiman Marine Group
levelplus
21 Groep
Hanse Staalbouw
Werk en Vakmanschap
Alpla
Tempo Team
Van de Velde Installatiegroep
Syndus Groep
H4A
Randstad
DWT Groep
De Pooter Personeelsdiensten
Synto
AB Texel Group/Bosman Transport
Stichting Platform Procestechniek Zeeland
Westbrabant (PZW)
Zeeland Onbeperkt, met:
18 Arduin
19 Gors
20 Tragelzorg
21 Zuidwester
Strukton Rail Nederland
Indaver Nederland
Hillebrand
Roompot Vakanties
MEAF Machines
Beerens Interieurs
Terras
Bakon Food Equipment
Accon AVM Adviseurs en Accountants
Trinseo Netherlands
Actemium
Zeeuws Vlaamse Studentenstad
Rootzz
Zeeland Refinery
Zwaar Transport Zeeland
Jumbo Supermarkten
Market Plaza, met:
39 Albert Heijn
40 Etos
41 Gall & Gall
Vakmasters, met:
43 Bouwmensen/Inframensen Zuid-West
44 NOA Opleidingsbedrijf Afbouw Zuid-West
45 Schildersvakopleiding Zuid-West

46 Ministerie van Defensie, met:
Koninklijke Landmacht
Koninklijke Luchtmacht
Koninklijke Marechaussee
Koninklijke Marine
47 Adri & Zoon
48 Poppe Installatietechniek
49 Broadcast Partners
50 DLF
51 DNWG Infra
52 OPTIE
53 VideoBanenMarkt
54 Bax Music
55 WEA Zuid-West
56 Politie
57 De Hoop Terneuzen
58 Stork
59 Sinkegroep
60 Gemeente Goes
61 Goes is Goes
62 Damen
63 North Sea Port
64 Modoc
65 CROONWOLTERENDROS
66 Dow Benelux
67 Seminarruimte:
In de seminarruimte vinden diverse
presentaties/workshops plaats. Tijden
en meer informatie vindt u op pagina 9.
68 Zorggroep Ter Weel
69 Kraker Truck & Trailer Care
70 OPTIE
71 CSU Cleaning Services
72 d’isBalans
73 Frans Vervaet
74 Multi Engineering
75 OPTIE
76 Hydrauvision
77 TRI Groei in Groen
78 Mourik
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Zeelandhallen Goes

Goes

Plattegrond 2019
LEGENDA
Carrièrekansen
OPTIE
Algemene ruimtes
Niet voor publiek
toegankelijk

33 | 34

4

52
53

SEMINARRUIMTE

37

23

69
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44 | 45
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40 | 41

51

22

32

1
TOILETTEN
ENTREE

31

Deze plattegrond is bijgewerkt
tot 12 maart 2019. Aan deze
plattegrond kunnen geen
rechten w
 orden ontleend.
Wijzigingen onder voorbehoud.

29 & 30 maart 2019
10.00 - 17.00 uur

Zeelandhallen Goes

Werken bij DWT
Werken aan je carrière
Als vooruitstrevend installateur is DWT Groep betrokken bij
de meest innovatieve projecten. Mooi werk, waarvoor we onze
medewerkers graag én goed opleiden.

Wij zoeken per direct:

Projectleider
Werkvoorbereiders
Tekenaars
Calculator
Electro-, service- en koelmonteurs
Aannemingsbedrijf Reimerswaal
zoekt op korte termijn:
Voor meer informatie kunt u bij ons terecht tijdens de
Zeeuwse Carrière Beurs.

landmeter
calculator
vakman GWW
voorman

KWALITEIT
IN RAFFINAGE
Welkom!
IN ONZE

STAND

Nishoek 38a
4416 PE Kruiningen

0113 - 38 21 60
vacature@sinkegroep.nl

hoogwaardige brandstoffen, waaronder
benzine, diesel, LPG en vliegtuigbrandstof.
Wij doen dit met de voortdurende zorg
voor veiligheid en milieu. De raffinaderij is
regelmatig op zoek naar nieuwe medewerkers
voor veelal technische functies. Wilt u meer

Kom voor meer informatie langs in
onze stand of kijk op onze website.

www.werkenbijDWT.nl

Zeeland Refinery produceert kwalitatief

weten, kijk dan op onze website
www.zeelandrefinery.nl

www.alpla.com

Meer informatie:

sinkegroep.nl

TEAMWORK, INNOVATIE EN TECHNIEK, DAT ZIJN WIJ
www.alpla.com

“WEA biedt
ruimte voor jouw
ontwikkeling”

OP ZOEK
NAAR EEN
TOFFE BAAN?
DAN BEN JE BIJ TEMPO-TEAM AAN HET JUISTE ADRES!
Wij zijn gespecialiseerd in personeel voor veel verschillende branches.
Knappe koppen, hardwerkende handjes en vlotte babbels. Van kantoorbanen, technische banen, medische functies tot aan de sector food en
logistiek. Liever Werken & Leren tegelijk? Wij hebben het allemaal!

TOE AAN EEN CARRIÈRESWITCH, VAKANTIEBAAN
OF EEN VASTE BAAN?

...maken
wij kennis
op onze
stand?
Ons kantoor loopt voorop in de laatste ontwikkelingen.
Voor onze klanten nemen we alleen genoegen met
het allerbeste. Dat is en blijft alleen mogelijk wanneer
we onze medewerkers voldoende ruimte geven voor
persoonlijke ontwikkeling.

weazuidwest.nl • info@weazuidwest.nl

WEA ZUID-WEST Goes • Zierikzee

Tempo-Team is 29 EN 30 MAART 2019 te vinden op De Zeeuwse
Carrière Beurs in Goes. Hier krijg jij als werkzoekende of
oriënterende de kans om kennis te maken met alle mogelijkheden
om je verder te ontwikkelen in jouw vakgebied.
Tempo-Team helpt jou hier graag bij. Kom dus snel bij ons langs!
Lukt het jou niet om langs te komen op de banenbeurs, neem dan
contact op met TEMPO-TEAM MIDDELBURG via T 0118-679030
of reageer snel via de site www.tempo-team.nl/vacatures.

DOOR UITBREIDING WILLEN WIJ ONS TEAM
IN VLISSINGEN VERSTERKEN
Voltijd / ALPLA Hoensbroek B.V. / Vlissingen Oost / Netherlands

ALPLA ontwikkelt en produceert plastic verpakkingen die perfect zijn aangepast aan de
DOOR
WIJ bedrijf
ONS
TEAM
behoeften vanUITBREIDING
haar klanten. ALPLA is eenWILLEN
wereldwijd opererend
met op
dit moment
178 vestigingen in 46 landen. ALPLA Vlissingen is de inhouse vestiging voor de Spaanse klant
AMC Fruit
Juices. Deze klant vultVERSTERKEN
door ALPLA geproduceerde PET ﬂessen af met fruitsap.
IN
VLISSINGEN
ALPLA
heeft momenteel
diverse
mogelijkheden
in de volgende functies (m/v):
Voltijd
/ ALPLA
Hoensbroek B.V.
/ Vlissingen
Oost / Netherlands

MACHINE
OPERATOR
ALPLA
ontwikkelt
en produceert plastic verpakkingen die perfect zijn aangepast aan de
> Voor het bedienen van diverse strek-blaas machines, depalletizer en het bijsturen/controleren van
behoeften van haar klanten. ALPLA is een wereldwijd opererend bedrijf met op dit moment
het productieproces. Samen met je ploeggenoten zorg je voor een zo efficiënt mogelijk productie178 vestigingen in 46 landen. ALPLA Vlissingen is de inhouse vestiging voor de Spaanse klant
proces met eindproducten van de hoogste kwaliteit.
AMC
Fruit Juices.
Deze klant
vult door ALPLA geproduceerde PET ﬂessen af met fruitsap.
Kennis,
vaardigheden:
in bezit van VAPRO A of een vergelijkbare technische opleiding op MBO
niveau,
minimaal
2 jaar ervaring
een soortgelijkeinfunctie,
goede Kennis
van(m/v):
de Nederlandse en
ALPLA
heeft
momenteel
diversein
mogelijkheden
de volgende
functies
Engelse taal.

MACHINE OPERATOR
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SHIFTLEADER
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Eenwordt
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Geïnteresseerd?
Alpla
kan jekan
hetvia
volgende
bieden:
Solliciteren
de website:
https://career.alpla.com

Een mogelijkheid op een vaste baan in een modern familiebedrijf en een marktconform salaris.
Contactpersoon:
Antoinnet
Zoelen,aan
Human
Resources
8%
vakantie toeslag,
directeVan
deelname
de collectieve
pensioenregeling, ziektekosten collectief,
30 vakantiedagen,
ALPLA
Hoensbroek B.Veen tegemoetkoming in de reiskosten. Een informele werksfeer, met ruimte
voor
ideeën en initiatieven.
Denemarkenweg
4, 4389 PE Ritthem
Antoinnet.VanZoelen@alpla.com
Geïnteresseerd?
www.alpla.com
Solliciteren kan via de website: https://career.alpla.com
Contactpersoon: Antoinnet Van Zoelen, Human Resources
ALPLA Hoensbroek B.V
Denemarkenweg 4, 4389 PE Ritthem
Antoinnet.VanZoelen@alpla.com
www.alpla.com
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NEW GOALS,
NEW JOB!

Zeelandhallen Goes

Recht op je doel af

KOOIMAN
WERFT

Ga voor duurzaam,
een carrière lang

SCHEEPSMETAALBEWERKERS, LASSERS,

Ik werk heel graag
bij Indaver. Dat heeft
een groot stuk met de
mensen zelf te maken.
De sfeer is echt goed.
En je krijgt genoeg
kansen om een mooie
carrière uit te bouwen.

WANNA JOIN US?

www.ask-romein.com/vacatures/

ALLROUND TECHNISCH MEDEWERKERS,
ENGINEERS

Bert Claessens,
Ploegleider Thermische
Behandeling bij Indaver

MEER WETEN?
HR@ask-romein.com

Bezoek onze stand en wij vertellen je alle
mogelijkheden voor een nieuwe loopbaan.
Bij Damen Schelde Naval Shipbuilding bouwen we al meer dan 140 jaar
de beste marineschepen. En daar zijn we onverkort trots op.
Onze schepen bieden onze klanten wereldwijd daadkracht, ﬂexibiliteit
en ongeëvenaarde perfectie.

Kijk voor al onze vacatures op
www.werkenbijkooiman.nl

jobs.indaver.nl
INDAVER,
TOONAANGEVEND IN
DUURZAAM AFVALBEHEER

WWW.KOOIMANMARINEGROUP.NL

CAREER.DAMEN.COM

KOOIMAN MARINE GROUP | DREGWEG 6 | 4401LD YERSEKE | (T) +31 (0)113 57 44 31

IND-NL_adv jobbeursDZCB_final.indd 1
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Wie zegt mij
dat ik beter af ben
bij Mourik?
Presteren onder druk een uitdaging?
Dan hebben wij de baan voor jou!

Ik!
Ik!
Ik!

Hydrauvision is specialist in aandrijftechniek. Dankzij passie voor
techniek en innovatie zijn wij wereldwijd aanbieder van
totaaloplossingen in hydrauliek, van nieuwbouw tot verhuur.
Daarnaast zijn we o.a. gespecialiseerd in onderhoud en reparatie.

Ik!

Ik!

Ik!

Ik!

Werken bij Hydrauvision betekent:
Een dynamische werkomgeving
Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden
Veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling
Diverse doorgroeimogelijkheden
WWW.HYDRAUVISION.COM/VACATURES

Denk je aan een nieuwe baan in de
infrastructuur of industrie? Waar kijk je dan
naar? Bij Mourik zeggen we: “Praat gewoon
met de mensen die bij Mourik werken.”
Ontmoet ze op www.werkenbijmourik.com.
Mourik. Het betere werk.

Ik!

29 & 30 maart 2019
10.00 - 17.00 uur

Zeelandhallen Goes

Aangenaam!
We zijn een wereldwijde fabrikant van rubber, plastics en latex
bindmiddelen. In Terneuzen maken we allerlei soorten plastics en latex
bindmiddelen. We hebben fabrieken over de hele wereld en vijf daarvan
opereren we op het Industriepark Terneuzen.
We leveren innovatieve en duurzame oplossingen voor nu én de
toekomst. Trinseo loopt, door hoogwaardige research en development,

START JE
GROENE
TOEKOMST
MET TRI

(Wel)kom aan boord bij
North Sea Port!
North Sea Port is het 60 kilometer lange grensoverschrijdende
havengebied dat zich uitstrekt over Vlissingen, Borsele,
Terneuzen en Gent. Als één van de snelst groeiende havens
in Europa zetten wij ons dagelijks in voor de ontwikkeling
en het beheer van het gebied, creëren we verbindingen
landinwaarts voor onze klanten en zorgen we ervoor dat het
scheepvaartverkeer in onze haven veilig verloopt.

Wat doe jij morgen?
De volgende stap in
jouw carrière, daar
helpen we je graag
verder bij. Kom naar
onze stand voor de
mogelijkheden, of bel
0113-274800!
#RandstadVasteBanen

Durf jij het aan om samen met 250 ambitieuze collega’s ons
havengebied nog prominenter op de kaart te zetten?
Ontdek dan snel alle vacatures!

voorop in snel ontwikkelende markten zoals automotive, de
voedingsmiddelen industrie en producten voor de medische markt.
Een belangrijk deel van de ontwikkeling en realisatie vindt plaats in ons

SAMEN MET GROENE SCHOLEN EN VERSCHILLENDE
BEDRIJVEN IN DE GROENE SECTOR HELPEN WE JOU BIJ
HET BEHALEN VAN JOUW VAKDIPLOMA TOT HOVENIER,
BOOMVERZORGER, GROENVOORZIENER OF URBAN GREENER.

16 productielocaties
11 onderzoekslaboratoria

onderzoekslaboratorium en kantoor in Terneuzen (Hoek), Zeeland.

Jaaromzet van
4. 6 biljoen Dollar (in 201 8)

8

Dit zijn alvast jouw voordelen bij TRI:
Een goed salaris
Gegarandeerd een werkplek
Kans op een mooie baan na de opleiding
Schoolkosten vergoeding
Gratis extra cursussen
Persoonlijke begeleiding
Vergoeding T & E achter B rijbewijs
Deelname aan de wintercampus

northseaport.com/jobs

2.200 medewerkers,
waarvan 500 in Terneuzen

Rijke geschiedenis van 70 jaar

We behoren tot de Chemische

technisch leiderschap, sinds 2010

bedrijven met het laagste

onder de naam Trinseo

ongevalcijfer van het land
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www.trigroeiingroen.nl

REPARATIE EN ONDERHOUD VAN
ALLE MERKEN TRUCKS & TRAILERS
Wij zoeken een ervaren- en een leerling
Bedrijfsauto-Monteur

WIJ ZOEKEN COLLEGA’S
VOOR DIVERSE AFDELINGEN!

Partner van:

WIL JIJ WERKEN BIJ DE GROOTSTE MUZIEKWINKEL VAN DE BENELUX?
KIJK DAN SNEL OP WERKENBIJBAX-SHOP.NL

www.kttc.nl
Drieweg 7 | 4443 RD Nisse NL | T +31 113 644 210 | service@kttc.nl
2019004-19 KTTC adv 130x180 def.indd 1

08-03-19 11:48

KOM LANGS OP ONZE STAND, OF KIJK OP:

WERKENBIJ
VERVAET.NL
WERKENBIJVERVAET.NL

HRM@VERVAET.NL

Professioneel advies voor technici

Creativiteit, flexibiliteit én zekerheid

Opleidings- en cursusmogelijkheden

Intensieve coaching en begeleiding

Werk en Vakmanschap Terneuzen T 0115-649521
E terneuzen@werkenvakmanschap.nl W www.werkenvakmanschap.nl

29 & 30 maart 2019
10.00 - 17.00 uur

?
?
?

Zit zorg ook in jouw hart en wil je
helpen om het leven van onze cliënten
een stukje mooier te maken?

DNWG ZOEKT JOU!

Wil je denken
en sleutelen
combineren?
Zie je de
voordelen van
ploegendiensten?
Wil je zekerheid en
een goed salaris?

Maak dan
kennis met de
procestechniek!

Ontdek wat Zorggroep Ter Weel jou te bieden heeft
op het gebied van werken en leren:
www.terweel.nl/vacatures

Bezoek onze stand op
de Zeeuwse Carierre Beurs
- Procesoperator
- Maintenance technician
- Laborant/analist

Beeld je eens in dat je iedere dag werk verricht voor 200.000
klanten. Voor een infranetwerk dat iedereen raakt en waar wij 24/7
verantwoordelijk voor zijn. Iedere dag elektriciteit, water, gas, duurzame
energie op ieder moment, in iedere situatie. Voor velen is ons werk
onzichtbaar, maar het is onmisbaar. En daarom, hebben we jou nodig.

Meettechniek
Als Technicus Meettechniek ga je op pad
in je eigen bedrijfsbus om zelfstandig de
werkzaamheden, waar je voor ingepland
bent, uit te voeren.

Project werkvoorbereider HT
Als Project Werkvoorbereider ben je de
rechterhand van de projectmanager en
draag jij bij aan de grote uitdagingen op
het gebied van de energietransitie.

Constructeur Tekenaar
In deze functie levert jij een essentiële
bijdrage voor projecten, engineering en
beheer van van Elektra, Gas/Water en
CAI-netten en installaties.

Projectmanager

Kom jij bij ons
werken?
Ben je enthousiast geworden?
Stuur dan je sollicitatie en CV
onder vermelding van
de functietitel naar
vacatures@DNWG.nl.
Meer weten? Bel met onze
recruiter Linda de Winter,
06-22056307.

Als projectmanager draag je zorg voor het
optimaliseren en professionaliseren van
de werkprocessen op het gebied van gas,
water, data-kabel en/of elektra.

Technicus

Stichting Procestechniek
Zeeland West-Brabant
ALLNEX - ARKEMA VLISSINGEN - CENTURY ALUMINUM - CSM BENELUX
EASTMAN CHEMICAL - HAZACOM - HILL’S PET NUTRITION - KLK OLEO KOLB
LAMB WESTON/MEIJER - NV SLIBVERWERKING NOORD BRABANT
SHELL NEDERLAND CHEMIE - SYNBRA TECHNOLOGY - SOLVAY SOLUTIONS NEDERLAND
MARKIEZAAT COLLEGE - SCALDA COLLEGE

Goes - Hansweert - Kruiningen - Krabbendijke - Rilland - Yerseke

Zeelandhallen Goes

www.DNWG.nl/vacatures

Opleiden of werken, bij ons is het allebei mogelijk. Een

Hou jij van techniek en wil jij :

combi van beide is ook geen probleem! Kom eens langs bij

boeiend afwisselend werk?
alle ruimte om je verder te ontwikkelen?
volop opleidingsmogelijkheden?

ons, je vindt ons onder de naam Vakmasters, Bouwmensen
Synto is al meer dan dertig jaar de
professionele dienstverlener op
het gebied van gebouwtechnische
installaties. Wij zijn ‘experts on the
inside’. Middels technische maatwerkoplossingen dragen wij zorg voor
comfort, veiligheid, functionaliteit en
energie-eﬃciëntie in iedere woon- en
werkomgeving.

Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wij zijn een technische dienstverlener,
gespecialiseerd in staal, pipesystems,
looproosters en industriële verhuur van
materialen en gereedschappen.

Want To Be Special?
Join Bakon!
Ben jij die technische student die zijn diploma’s wil verzilveren met een
mooie loopbaan in de machinebouw? Start dan je carrière bij BAKON!
BAKON is een innovatief bedrijf. Wij ontwikkelen en fabriceren technisch
hoogwaardige machines voor de voedingsmiddelenindustrie.
Kom naar de Zeeuwse Carrièrebeurs en maak kennis met BAKON.

STERKE SCHAKEL GEZOCHT!
www.syndus.com

PA Bakon WTB CB2019 1

11-03-19 15:57

Wij beantwoorden graag al jouw
vragen. Vraagtekens welke je nog
hebt nemen wij weg en het werk
wacht al op je.

Wij leveren een compleet dienstenpakket
op het gebied van klimaattechniek,
sanitair, elektro- en beveiligingstechniek.
Wij zijn deskundig in het ontwerpen,
adviseren en realiseren van installatieprojecten. Daarnaast ontzorgen wij onze
relaties met betrekking tot onderhoud,
beheer en modiﬁcatie van bestaande
technische installaties.
Meer weten? Kijk op www.synto.nl
en voor een overzicht van onze vacatures
op www.werkenbijsynto.nl

Professioneel partner voor
alle gebouwtechnische
maatwerkoplossingen

BAKON FOOD EQUIPMENT
Stanleyweg 1
4462 GN Goes
Tel.: +31 (0)113 244 330
bakon@bakon.nl

en andere samenwerkingspartners.

Wij bemiddelen en leiden jou op in de bouw

29 & 30 maart 2019
10.00 - 17.00 uur

Werken = waardevol!
Werken is belangrijk, niet alleen om te zorgen voor brood op de plank. Hoewel veel van ons misschien denken
dat het iets is dat we moeten doen, heeft het weldegelijk een positieve invloed op ons leven. Er zijn allerlei redenen waarom werken goed is voor ons mensen!

1.
DAGRITME

2.
PERSOONLIJKE
ONTWIKKELING

Als je werkt heb je een dagelijkse
structuur en een leuke reden om uit
je bed te komen. Er zijn mensen die
op je rekenen en er wordt iets van je
verwacht.

Werken stimuleert je hersenen en
zorgt ervoor dat je in ontwikkeling
blijft. Ook ontdek je wat je wel en
juist niet leuk vindt en leer je wat
je sterke en minder sterke punten
zijn. Je krijgt de kans om opgedane
kennis in de praktijk
toe te passen.

3.
ZELFREDZAAMHEID

4.
SOCIALE
VERBINDING

5.
ERKENNING,
WAARDERING EN TROTS

Door te werken werk je aan je
zelfredzaamheid: je staat op eigen
benen en bent niet afhankelijk van
anderen. Dat geeft een goed gevoel
en veel zelfvertrouwen!

Dat sociale verbinding belangrijk
is voor de mens is niet nieuw. Door
te werken heb je interactie met je
medemens. Met je collega’s kun je
een gezellig praatje maken maar je
leert ook van elkaar.

Mensen hebben van nature behoefte
aan waardering, erkenning en
respect. Als jij je inzet voor je werk,
kun je dit terug verwachten vanuit je
werkgever. Je kunt trots zijn op de
bijdrage die jij levert aan het
bedrijf.

6.
BOUWEN AAN
JE TOEKOMST
Omdat je met werken geld verdient
heb je de mogelijkheid om te sparen
en zo te bouwen aan je toekomst. Of
je nou toe werkt naar het kopen van
je droomhuis of het maken van een
wereldreis.

Schrijf je nu in voor je gratis bezoek aan
De Zeeuwse Carrière Beurs
via de website!
www.dezeeuwsecarrierebeurs.nl

