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Registreer je 
op de website 
voor gratis 
bezoek!

www.dezeeuwsecarrierebeurs.nl

Werken en wonen in Zeeland: 
er zijn veel mogelijkheden
Na een succesvolle eerste editie in 
2019 keert De Zeeuwse Carrière Beurs 
eindelijk terug! Op vrijdag 23 en zater-
dag 24 september 2022 opent de Zee-
landhallen haar deuren voor de banen-
beurs. Tijdens deze twee dagen krijgen 
bezoekers de kans om in contact te 
komen met een breed aanbod aan 
 potentiële werkgevers. Hier kun je je 
netwerk uitbreiden en in gesprek gaan 
met professionals in jouw vakgebied. 
Het is de uitgelezen kans voor inwo-
ners van Zeeland en omliggende plaat-
sen om zich te oriënteren op het ruime 
vacatureaanbod op de arbeidsmarkt in 
de regio.

De Zeeuwse Carrière Beurs is een twee
daagse beurs dat georganiseerd wordt in 
samenwerking met Gemeente Goes. Hier 
krijg je als werkzoekende of werkende die 
zich verder wil oriënteren op de arbeids
markt de kans om in contact te komen 
met allerlei werkgevers. Het diverse deel
nemersveld maakt dat een bezoek voor 
iedereen interessant kan zijn. Zowel aan
bieders van leerwerktrajecten 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: 
je ontmoet hier bedrijven die gevestigd zijn 

in Zeeland of actief zijn in de provincie. De 
Zeeuwse Carrière Beurs is geen massabij
eenkomst maar een relatief klein opgezette 
beurs waar exposanten de tijd nemen om 
met jou als werkzoekende of oriënterende 
in gesprek te gaan en een mogelijke match 
te vinden. 

EXPOSANTEN, BRANCHES 
EN VACATURES
Het brede deelnemersveld van De 
 Zeeuwse Carrière Beurs zorgt ervoor dat 

er een zeer divers aanbod aan vacatures 
beschikbaar is. Van uitdagende functies in 
technische en logistieke richtingen tot ver
zorgende beroepen in de zorg en welzijns
sector. Ook als je een administratieve dui
zendpoot bent of juist lekker je handen uit 
de mouwen wilt steken in de detailhandel 
of bouwsector zit er vast iets bij dat jou 
goed past.  

Er zijn een boel exposanten die alvast (een 
deel van) hun vacatures op de website heb

ben geplaatst. Zo kun jij je goed voorberei
den en al eens een kijkje nemen of er iets 
bij zit dat je mogelijk past. Dit is zeker niet 
alles, het is slechts een tipje van de sluier! 
Op de website kun je ook het meest recen
te deelnemersveld bekijken. 

BEZOEK DE BEURS GRATIS
Ben jij nieuwsgierig geworden naar de 
carrièrekansen die De Zeeuwse Carrière 
Beurs voor jou in petto heeft? Kom dan 
een kijkje nemen: een bezoek brengen 
is helemaal gratis! Het enige dat je hoeft 
te doen is een eticket aanvragen via 
www.dezeeuwsecarrierebeurs.nl. Je 
kunt je ook op locatie nog aanmelden, maar 
om eventuele wachtrijen te voor komen ad
viseren we je dit vooraf te doen. 

PRAKTISCHE INFORMATIE
De Zeeuwse Carrière Beurs vindt plaats op 
vrijdag 23 en zaterdag 24 september 2022 
in de Zeelandhallen aan het Da Vinciplein 1 
te Goes. De beurs is beide dagen geopend 
voor bezoek van 10.00 tot 16.00 uur. De 
toegang en het parkeren zijn gratis.

GEBRUIK DE GRATIS PENDELBUS! 
Ben je van plan om met het openbaar ver
voer te komen? Maak dan gebruik van de 
gratis pendelbus! Deze rijdt vanaf 10.00 uur 
tussen het station in Goes en de Zeeland
hallen. Kijk op de website voor vertrek tijden 
en meer informatie.
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Jouw baan bĳ  
de Bevelanden

Heb je interesse in één of meerdere van onze vacatures? 
Neem dan een kĳ kje op onze website: 

werkenbĳ debevelanden.nl 

Juridisch adviseur bĳ  de Gemeente Kapelle
• 36 uur • Max € 4.671,- • HBO

Bouwinspecteur omgevingsrecht bĳ  de Gemeente Goes
• 36 uur • Max € 3.732,- • MBO

Operationeel specialist handhaving bĳ  de Gemeente Goes
• 36 uur • Max € 4.208,- • HBO

Handhaver leefbaarheid bĳ  de Gemeente Goes
• 36 uur • Max € 3.301,- • MBO

Planeconoom bĳ  de Gemeente Reimerswaal
• 36 uur • Max € 4.671,- • HBO
• Solliciteren via Certus Groep Rotterdam

Benieuwd naar  
alle mogelijkheden  
bij Lidl?

werkenbijlidl.nl

#teamlidl 

We hebben altijd 
een functie die past 
bij jouw ambities

Kom langs bij 

onze stand op de 

beurs of bekijk 

hier onze  

mogelijkheden

Zien we je daar?

SAMEN MET MEER DAN 45 DOCHTERONDERNEMINGEN MAKEN WE DE B OUW EEN STUKJE MOOIER
Al 110 jaar verankerd in de bouw!

INTERESSE? WERKENBIJGROEPDEHOOP.NL

JE VINDT ONS ALS GROEP DE HOOP 
OP DE ZEEUWSE CARRIÈRE BEURS

SAMEN SLIMMER!

Werken bij Groep De Hoop betekent werken in een snelgroeiend, innovatief familiebedrijf. 
Heb jij affiniteit met de bouw en sluiten jouw ambities aan bij die van ons? Dan zoeken 
wij jou! Of je nu op zoek bent naar een technische, leidinggevende of commerciële 
functie. Met meer dan 45 verschillende dochterondernemingen, zit er vast een vacature of 
stageplaats voor jou bij! Kijk op werkenbijgroepdehoop.nl. Daar vind je alle vacatures en 
stagemogelijkheden van de bedrijven die behoren tot het concern De Hoop Terneuzen,  
dé totaalleverancier aan de bouw.

BOUWEN WE SAMEN AAN JOUW LOOPBAAN?

Zien we jou bij de Zeeuwse Carrièrebeurs? 

Wij zijn Croonwolter&dros. We ontwerpen, realiseren 
en onderhouden slimme, technische systemen die de 
wereld om ons heen intelligenter maken. Technologie 
die ons leven veiliger, gezonder, aangenamer en 
duurzamer maakt. 

Wij zijn actief in de Infrastructuur, 
Utiliteit en Industrie. Werk mee aan 
topprojecten door heel Nederland, 
wij hebben ook een vestiging in 
Heinkenszand.
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WE ZIJN EEN STAD
Goes is een stad en centrumgemeente. Hierdoor is er altijd iets te be
leven in Goes. Dat maakt dat onze organisatie gewend is buiten de 
gemeentegrenzen te kijken.

SAMENWERKING STAAT CENTRAAL
Samenwerking staat centraal binnen de gehele organisatie. Niet alleen 
met collega’s onderling, maar ook met bedrijven, inwoners en  bezoekers.

WE GAAN VOOR TALENT
We (h)erkennen talent bij onze medewerkers. Dit geeft waardering en 
zorgt ervoor dat mensen in hun kracht staan. 

GOES IS INCLUSIEF
Jij mag jezelf zijn bij ons, je hoort erbij en voelt je erbij horen. 
Kijk voor een passende vacature bij de Gemeente Goes op 
www.goes.nl/vacatures.

Ben je op zoek naar een (leer)baan? Bezig met een carrière-
switch? Of wil je jezelf internationaal ontwikkelen? Kom dan 
naar de gezamenlijke stand van het Leerwerkloket Zeeland en 
EURES. 

Het Leerwerkloket Zeeland is dé plek waar iedereen terecht kan voor 
alle vragen over leren en werken, solliciteren, scholingstrajecten en de 
kansen op de lokale arbeidsmarkt. Het Leerwerkloket geeft onafhan
kelijk en kosteloos advies. 

Sta je open voor een nieuwe uitdaging óver de grens? Onze  EURES 
adviseurs helpen jou graag om jouw internationale carrière een boost 
te geven. EURES is een Europees netwerk voor grensoverschrijden
de arbeidsbemiddeling. Wij vormen de schakel tussen jou, de grens
streek en de rest van Europa en kunnen je vertellen over de kansen 
en mogelijkheden die er te vinden zijn. Voor zowel stages, leertrajec
ten als banen. 

Ben je werkzoekend, wil je van baan veranderen, een opleiding 
gaan volgen en ben je  nieuwsgierig geworden? Dan ben je van 
harte welkom! Bezoek de stand van Leerwerkloket  Zeeland en 
EURES.

Met meer dan 38.000 inwoners vormt Goes het dynamisch 
 centrum van Zeeland. Goes is vooruitstrevend. Je werkt met 
professionals die met een open blik om zich heen kijken, tot ver 
over de gemeentegrens. Juist vanwege onze centrumfunctie, 
vinden wij het belangrijk om actief bij te dragen aan een vitale 
regio. Dat doen we door samen te werken in een goed onder-
houden en breed netwerk.

DEZE BEURS SPECIAL IS EEN  UITGAVE VAN:

RegioXpo B.V.

Overbeeke 5

5258 BL Berlicum

Tel. (073) 76 001 90

info@regioxpo.nl

Colofon

AAN DEZE EDITIE HEBBEN  MEEGEWERKT:

REDACTIE 

Nanet van Tongeren | RegioXpo

SALES 

Peter Holterman | RegioXpo

VORMGEVING 

Annemarie Smith | Annemarie Smith Grafisch Ontwerp

DISCLAIMER

Deze beurs special van RegioXpo is met grote zorg samengesteld. Deson

danks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volle

digheid, juistheid of actualiteit van de informatie van RegioXpo of van ande

ren 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.

Werken in de 
gemeente Goes

Informatiepunt 
werken en leren 
in Europa
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IK BEGON ALS
STAGIAIR BIJ KIBEO
EN NU VOLG IK EEN 
OPLEIDINGSTRAJECT TOT 
VESTIGINGSMANAGER

“

“

kom werken
in de kinderopvang,
kom bij Kibeo!

word mijn collega! werkenbijkibeo.nl

BIJ KIBEO VINDEN 
WE JOUW GROEI 
BELANGRIJK

Kinderopvang is belangrijk voor ieder kind. 
Hier wordt de basis gelegd voor de ont-

wikkeling van ieder kind. Jij speelt hierin 
een belangrijke rol, of je nu op de groep 
werkt of op het Servicekantoor. 

Om kwalitief goede kinderopvang te 
bieden, vinden wij het belangrijk dat 

je jezelf kan blijven ontwikkelen in 
je vakgebied. 

Doordat je jezelf bij Kibeo 
kan blijven ontwikkelen, 
zorgen we samen voor vol-

doende uitdaging voor jou!

Accon AVM 
wordt Flynth

Flynth. Het beste advies dat we je kunnen geven.

Kijk voor meer informatie op 
www.werkenbijflynth.nl

Werken
bij Flynth

Meer informatie

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Kijk op www.werkenbijsyntess.nl.

Kom werken bij
Syntess Software!
Groei jij met ons mee?

Wil jij je specialiseren in je vakgebied of jezelf verder 

ontwikkelen in een groeiende organisatie? Ons bedrijf kent 

veel verschillende disciplines. Van software ontwikkelaar tot 

consultant, van accountmanager tot supportmedewerker.  

Deze diversiteit aan functies, zorgt voor een mooie mix aan 

karakters. Samen vormen we een stabiel, succesvol, sociaal en 

dynamisch bedrijf met vestigingen in Zierikzee en Gorinchem.

 

Bezoek ons op de 
Zeeuwse Carrière

Beurs 2022
Wij komen graag met je in contact!

• Allround operator

• Customer Service Agent
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Genoeg redenen om een bezoek 
te brengen aan een banenbeurs: 
óók in deze arbeidsmarkt

Herintreden op de arbeidsmarkt

EFFICIËNT & 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 kun
nen passen. Ook als je een, voor jou, nieu
we branche overweegt kan het leuk zijn om 

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

Wil je misschien wel een stap maken naar 
werken of leren in het buitenland? Dan kun 
je terecht bij het ‘Informatiepunt leren en 
werken in Europa’. Hier staan adviseurs 
voor je te adviseren en jouw internationale 
carrière een kickstart te geven! 

NETWERKEN, NETWERKEN, 
NETWERKEN
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 profes
sionele contacten. Waar kun je nou beter 
nieuwe connecties opdoen dan op een ba

nenbeurs? 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.

VERZAMEL FEEDBACK
Op een banenbeurs kom je een heleboel 
professionals tegen op het gebied van 
werving en selectie. Laat verschillende re
cruiters 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 presente
ren, zowel facetoface als via je CV!

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 aanwe
zig 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 stel
len 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 contactgegevens 
uit te wisselen.

Er kunnen natuurlijk allerlei redenen 
zijn waarom iemand een tijdje van de 
arbeidsmarkt is geweest. Misschien 
heb je ervoor gekozen om de jonge ja-
ren van je kinderen thuis te zijn, ben je 
een tijd op reis geweest of ben je lang-
durig 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!

PAK JE KANS
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.

BLIJF IN CONTACT
In de tijd dat je niet actief bent bezig ge
weest met je loopbaan is het onderhouden 
van je contacten er misschien wat bij inge

schoten. Het kan toch erg handig zijn om 
af en toe eens iets van je te laten horen, je 
weet immers nooit op wat voor manier je 
bij je toekomstige werkgever terecht komt. 
Een LinkedInprofiel is hier een goed voor
beeld van: zo blijf je toch een beetje in de 
kijker bij je  professionele contacten die je in 
de loop van de tijd hebt opgedaan.

KENNIS BIJSCHAVEN
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 uptodate te houden. Als je con
crete plannen hebt om weer aan het werk 
te gaan kun je dit wat intensiever oppak
ken. 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 Achter
hoofd dat bedrijven en recruiters staan te 
springen om jou te ontmoeten! En je weet 
nooit wat jullie misschien voor elkaar kun
nen betekenen.

Misschien wil je wat anders gaan doen, ben je net klaar met je opleiding of is het gewoon tijd voor iets anders. Er zijn ge-
noeg redenen om een bezoek te brengen aan De Zeeuwse Carrière Beurs. Ook als je wél tevreden in je huidige job kan het 
nooit kwaad om je oren en ogen open te houden, je weet immers niet welke kansen en mogelijkheden er voor jou liggen.
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Maak kennis met Philadelphia!

Onze missie

Mensen met een verstandelijke beperking ondersteunen 

om prettig te leven. 

Dat doen we met liefde, lef, meesterschap en wellicht 

binnenkort ook met jou!

We kijken er naar uit om jou te ontmoeten op 

23 of 24 september in de Zeelandhallen in Goes.

Wil je alvast met ons kennismaken? Scan de QR code.

Of kijk voor onze vacatures op 

www.werkenvoorphiladelphia.nl
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kombijdepolitie.nl

ALLES WAT JE IN JE HEBT
MAAK ER POLITIEWERK VAN

Fris &    
 schoon,
    is voor jou 
  gewoon?

De Lelie 22

Scharendijke

0111 67 21 77

info@weekra.nl

Bekijk dan onze vacatures op

werkenbij.weekra.nl

Breng een 
bezoekje aan 

onze stand
voor een eerste
kennismaking!

Werken
waar liefde
woont
Cedrah maakt het verschil door een thuis te bieden 
voor ouderen, vanuit de  Bijbelse opdracht om naar 
elkaar om te zien. Maak jij ook het  verschil voor de 
ander? Kom dan bij ons werken!

Bekijk alle vacatures:

cedrah.nl/werkenbij

SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST!

WIJ ZOEKEN BOUWTOPPERS!
Zoek jij vrijheid, verantwoordelijkheid, 

ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden en 
een fijne werksfeer?

fraanje.com

Scan de QR-code voor al onze vacatures 

laat je gegevens achter en wij bellen je
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Reporting for duty. 

Check the video on our YouTube channel

Damen Naval is the dedicated naval shipbuilding division of the Damen 
Shipyards Group, which brings together all the naval activities of the group, 
both in the Netherlands and abroad.
With roots stretching back almost 150 years – to the Royal Schelde yard in 
Vlissingen – Damen Naval is the only naval original equipment manufacturer 
(OEM) in the Netherlands. 
Having delivered more than 400 vessels to customers all around the world, 
we are a trusted partner in the international marketplace.

Find out more on career.damen.com

DS R379 Naval ad Career 130*180 v01.indd   1DS R379 Naval ad Career 130*180 v01.indd   1 06-09-2022   11:2606-09-2022   11:26

Wij zoekenWij zoeken
technische professionals!technische professionals!
voor de (petro)chemische industrie in Nederland en België

Nouvall Engineering Services is gespecialiseerd in projectondersteuning voor
de (petro)chemische industrie. Wij leveren hierin expertise op het gebied van:

 ENGINEERING   PROJECT MANAGEMENT  MAINTENANCE
 SHUTDOWNS   CONSTRUCTION   SAFETY

  Uitdagende projecten in Zuid-West
 Nederland en Vlaanderen

  Uitstekende arbeidsvoorwaarden
  Ondersteuning van je persoonlijke

 ontwikkeling

  Ondersteuning van doorgroei
 naar andere (management)functies

  Collectieve ongevallenverzekering
  Aansprakelijkheidsverzekering

WAT BIEDEN WIJ:

Terneuzen  T +31 (0)115 820 202
Goes  T +31 (0)113 216 060
Antwerpen  T +32 (0)320 593 12 

E   info@nouvall.com 
W www.nouvall.com

Voor uitgebreide omschrijving van de vacatures,
zie onze website: www.nouvall.com

GEZOCHT…
BRANDWACHT EN BEVEILIGERS

BEVEILIGERS 
Zuid-Holland
Diploma Beveiliging MBO Niveau 2
Rijbewijs B

BRANDWACHT
Zeeland en België
Ervaren of met interne opleiding
Rijbewijs B

SOLLICITEER VANDAAG!
Bel met RBC: 06 271 09 026
Of mail: solliciteren@rbc-group.eu

Durf jij het aan? Werken in de veiligheidssector!

Handen
uit de mouwen

Wij als Rida Groep hechten waarde aan de omgeving waarin wij 
ondernemen. Werken geeft zin en betekenis aan het leven van onze 
ongeveer vijftig medewerkers. Naast het werken bestaat er nog een 
ander leven: een gezonde balans tussen die twee vinden wij van 
groot belang. Wij hebben regelmatig plaats voor mensen die de 
handen uit de mouwen willen steken. Dat geldt voor onze auto- 
en schadebedrijven.
Kom werken bij de Rida groep, kijk op www.werkenbijrida.nl

l  De Rida Groep biedt medewerkers alle kansen zich te 
ontplooien, hun talenten te tonen en door te groeien.
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In de bouw en schildersbranche is altijd 
werk. ook als je nog geen ervaring hebt. 
Faber kan je opleiden tot schilder of 
timmerman. 

Kom gerust eens op de koffie op één van 
onze vestigingen. 

Waar jij ook staat in je carrière bij Faber 
helpen we je graag aan meer zekerheid, 
beter loon en of mooier werk.

Hoe we dit doen? Bekijk onze website:

www.faberpersoneel.nl 

Werken in de bouw en schilder branche 
Dat doe je bij Faber

Werkgeversservicepunt Zeeland

Voor uw vragen op het gebied van:

• Vacaturevervulling
• Arbeidsmarktinformatie
• Inclusie richting diverse doelgroepen, 

zoals WIA en Wajong
• Open Hiring
• (Om)scholing
• HR vraagstukken

Voor meer informatie, neem contact op via 
werkgeversservicepuntzeeland@uwv.nl.

MEER WETEN?
Bezoek onze stand of kijk op 
werkenbijdbkeukengroep.nl

werkenbijdbkeukengroep.nl

WIJ ZOEKEN
KEUKENMONTEURS

Producten op maat opleveren bij onze klanten? Veel vrijheid 
en afwisseling in je werk? Kom dan ons team versterken!
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23 & 24 september 2022
10.00 - 16.00 uur 

Zeelandhallen Goes

Goes
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1 Syndus Group
2 Heftruckservice De Vlieger
3 Actief Werkt! Uitzendbureau
4 Verbrugge International
5 Stichting Klaver4 zorg en welzijn
6 Sagro
7 Hanse Staalbouw
8 North Sea Port
9 Van Mossel
10 Dumaco
11 Damen
12 Nucleus Huisartsenposten
13 Optie
14 Kotra Logistics
15 Businext
16 Ministerie van Defensie
17 Stichting Philadelphia Zorg
18 Werk en Vakmanschap
19 Faber Personeel
20 Optie
21 Optie
22 Nouvall Engineering Services

23 ZuidWestSamen Werkt
24 Schelde Exotech
25 Actemium
26 Informatiepunt werken en leren in 

Europa
27 DHL Parcel
28 Sandee Groen
29 Politie
30 Groep De Hoop
31 Dekimo Goes
32 Syntess Software
33 Gemeente Goes
34 Gemeente Borsele
35 Gemeente Kapelle
36 Gemeente Noord-Beveland
37 Gemeente Reimerswaal
38 GR De Bevelanden
39 Pelma & Ardi Keukens
40 JobManiac
41 Stichting Kinderopvang Walcheren
42 Seminarruimte
43 Frans Vervaet

44 Elektriciteits-Produktiemaatschappij 
Zuid-Nederland EPZ

45 Rida Groep
46 Lesgeven in Zeeland
47 RBC Group
48 Aannemingsbedrijf Fraanje
49 FMJ E&I Zeeland
50 Lidl
51 Flynth
52 Optie
53 The Safety Network
54 Croonwolter&dros & Comfort Partners
55 Kibeo
56 UWV Werkgeversdiensten
57 Trinseo Netherlands
58 Tempo Team / Randstad
59 McCain Foods Holland
60 Weekra Schoonmaak & Wasserij
61 Cedrah
62 DEME
63 Optie

Plattegrond 2022
DEELNEMERS

Deze plattegrond is bijgewerkt 
tot 6 september 2022. Aan 
deze plattegrond kunnen geen 
rechten  worden ontleend. 
Wijzigingen onder voorbehoud. 

LEGENDA
 Carrièrekansen

 Seminarruimte

 Beursterras

 Optie 



23 & 24 september 2022
10.00 - 16.00 uur

Hanse Staalbouw is een Zeeuws familie-
bedrijf met ca. 160 werknemers in dienst. 
Als totaalbouwer zijn wij gespecialiseerd 
in de bouw van complete bedrijfspanden 
in zowel de agrarische, industriële als de 
utiliteitssector. Daarnaast zijn wij specia-
list in de bouw van stalen woningen.

  Servicemonteur
      bedrijfsdeuren
  Werkvoorbereider

werkenbijhansestaalbouw.nl

hanse + staal een sterk verhaal
AGRARISCH

Heb of zoek jij een 
carrière in de totaalbouw? 

Check onze toffe vacatures!
Wij zijn op zoek naar

Kijk voor meer info & solliciteren op:

UTILITEIT STALEN WONINGEN INDUSTRIE

DEME has one of the most modern, innovative 
fleets in the industry. With more than 100 
vessels, we need the technical experts to 
keep the fleet in peak condition. If you want to 
work with truly pioneering vessels and state-
of-the-art equipment, or become part of 
our challenging projects worldwide, we want 
to hear from you.

www.deme-group.com

APPLY NOW
JOIN.DEME-GROUP.COM

DEM - 22.08 - Advertentie Nautilus - 130 x 180 mm  - V1.indd   1DEM - 22.08 - Advertentie Nautilus - 130 x 180 mm  - V1.indd   1 10/08/2022   10:0110/08/2022   10:01

WACHT JE OP EEN SEINTJE?
DIT IS JOUW GROENE LICHT!
WORD CHAUFFEURBIJDHL.NL



Zeelandhallen Goes

Klaver4 biedt behandeling, ambulante 
begeleiding, groepsbegeleiding, 

weekend/vakantieopvang en 
woonbegeleiding aan.

www.klaver4.nl               

Actief in Zeeland & West Brabant

Werken bij Klaver4 is:

Deskundig & Samen

Informeel & Dynamisch 

Vrijheid & Vertrouwen 

Samen bouwen             
aan de toekomst             

Noordstraat 1A
4493 AE Kamperland

0113-372738
www.werkenbijsandee.nl

info@sandee.nl
www.sandee.nl

HOVENIER ZOEKT 
GROENE HANDEN
En handige handen om te maken, planten, 

aanleggen en bouwen. 

TUIN ONTWERP | ADVIES | AANLEG | ONDERHOUD | BEHEER

Kom jij ons een 
handje helpen?



23 & 24 september 2022
10.00 - 16.00 uur

Werken bij het grootste autobedrijf van Nederland?
Heb je veel ervaring of kom je net kijken binnen de Automotive, Van Mossel 
is altijd op zoek naar talent! Van een commerciële tot aan een technische 
uitdaging, wij kijken graag samen met jou naar de mogelijkheden. Door het 
hele land vind je dealer-, schade en leasevestgingen, waardoor er altijd een 
uitdaging bij jou in de buurt is!

Benieuwd naar jouw nieuwe baan?
Scan de QR-code of kijk op www.vanmossel.nl/werkenbij voor
alle vacatures of meer informatie over werken bij Van Mossel.

Schakel je carrière in de 
hoogste versnelling!

JobManiac biedt banen in 
diverse vakgebieden:
Grond-, weg-, en waterbouw

Ruwbouw, nieuwbouw, 

afbouw en renovatie

Groen onderhoud en aanleg

Industriële sector

Techniek &,Metaal

Fire & Safety

Kom jij ons team versterken?
Kom langs op de Zeeuwse carrièrebeurs op 23 & 24 September 

of neem contact met ons op! JobManiac Goes B.V. 
Albert Joachimikade 33H, 4463AA Goes

0113 - 268 509 • info@jobmaniac.nl • www.jobmaniac.nl

Stevig verankerd zijn &  
altijd in beweging blijven.
Dat doen #grensverleggers. Kom aan boord!

Ontdek alle vacatures op 
northseaport.com/jobs



Zeelandhallen Goes

Klaar voor jouw 
next step in 
je carrière?je carrière?
Ben je graag onderweg en werk je graag 
met mensen? Of liggen jouw kwaliteiten 
in de techniek? Dan is een nieuwe baan in 
de personenvervoer branche wellicht iets 
voor jou!
Kom naar stand 15 op de Zeeuwse Carrière 
Beurs en meld je aan voor jouw next step

businext.nl/vacatures

touringcar
chauffeur

bus 
monteur

ov 
chauffeur

Op zoek naar een 
nieuwe baan 
in Zeeland?

Bekijk direct onze vacatures! 
Voorstad 3 | 4484 AB Goes
0113-745225 | goes@actiefwerkt.nl 
Geopend op ma t/m vrij van 8:30 - 17:00 uur

Bezoek onze stand tijdens 
‘De Zeeuwse Carrière Beurs’, 
op 24 september!
 
Wij hebben volop vacatures in de 
logistiek, productie, administratie of 
schoonmaak! Daarnaast hebben wij diverse 
hbo-vacatures en bemiddelen we in 
overheidsfuncties.

Het netwerk voor alle informatie en vacatures 
in het Zeeuwse onderwijs!

Het netwerk voor alle informatie en 
vacatures in het Zeeuwse onderwijs!

Lesgeven in Zeeland 
Verbinden. Ontdekken. Leren.

Volg ons via

COLLEGA’S
GEZOCHT!

in ‘s-Gravenpolder



23 & 24 september 2022
10.00 - 16.00 uur

www.werkenbijsyndus.nl

KOM JIJ 
ONS 
VERSTERKEN?

TEAM 

Solliciteer direct
w w w. k o t r a . n l

V O O R  A L L E  A C T U E L E
V A C A T U R E S 
K I J K  J E  O P

W W W . W E R K E N B I J
K O T R A . N L

BEN JIJ GRAAG ACTIEF BEZIG ,  
EEN DOENER EN TEAMPLAYER  

ÉN OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE BAAN?
DAN HEBBEN WIJ DIE BAAN  VOOR JOU!

Bezorg jij kinderen een 
lach op het gezicht?
Kom werken bij KOW

Je kunt direct aan de slag op het kinderdagverblijf, 
de peutergroep en/of de BSO. Vraag een vrijblijvend 
kennismakinggesprek aan of solliciteer direct op
www.werkenbijkow.nl.

Blijf ontdekken. Blijf groeien.
kom werken bij kow.

WIE ZIJN WIJ? 
Heftruckservice de Vlieger B.V. heeft meer 
dan 40 jaar ervaring op het gebied van 
interntransport materieel.
Wij zijn offcieel dealer van de merken 
STILL en HYSTER en bieden hoogwaardige 
intra-logistieke oplossingen aan. Wij heb-
ben een compleet productprogramma van 
vorkheftruck tot pallettruck en magazijn-
stelling tot fleet-management systeem.

Staat u voor een belangrijke logistieke 
uitdaging, dan willen wij u graag 
adviseren.

WIJ ZOEKEN MONTEURS!
Sleutel jij graag aan toonaangevende 
merken zoals STILL en HYSTER? Kom 
dan ons team versterken!



Zeelandhallen Goes

Voor jouw tijdelijke of vaste

    baan, zeg jij het maar, want

  wij staan je graag te woord!

je hebt maar één
droombaan nodig

kom bij ons langs 
want wij zoeken jou.

 
 

 

 

 

Werken aan sensorsystemen oa voor: 
• windsnelheid & windrichting, 
• wolkenhoogte, 
• vleermuisdetectie  
• radar, 
• camera’s, 
• LORA antennes & routers 
• tracks & activiteiten schepen 

 
Iets voor jou! 

 Dekimo Goes spannend en uitdagend! 

 
 Technicus E & I 
 

Ben je op zoek naar een (leer)baan?
Bezig met een carrièreswitch?

Of wil je jezelf internationaal ontwikkelen? 

Kom dan naar de gezamenlijke stand van 
het Leerwerkloket Zeeland en EURES.

Het Leerwerkloket Zeeland is dé plek waar iedereen terecht kan voor 
alle vragen over leren en werken, solliciteren, scholingstrajecten en 

de kansen op de lokale arbeidsmarkt.

Sta je open voor een nieuwe uitdaging óver de grens? EURES geeft 
jouw internationale carrière een boost. Jouw leer- en werkkansen in 

de grensstreek en de rest van Europa brengen we graag in beeld.

zeeland.leerwerkloket.nl
eures-nederland.nl

Informatiepunt werken 
en leren in Europa



23 & 24 september 2022
10.00 - 16.00 uur

WERKENBIJVERVAET.NL HRM@VERVAET.NL
 

KOM LANGS
OP ONZE STAND

Rondleiding
in de enige 

kerncentrale
van Nederland
Voorwaarden in onze stand

Kom naar de 
EPZ-stand en 
kijk rond in 
de bol door 
een VR-bril

Winactie!!!

Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland, Zeedijk 32, Borssele

Hallo klimaattechneut!

Kijk voor al onze 
vacatures op 

nucleuszorg.nl



Zeelandhallen Goes

Hanse Staalbouw is een Zeeuws familie-
bedrijf met ca. 160 werknemers in dienst. 
Als totaalbouwer zijn wij gespecialiseerd 
in de bouw van complete bedrijfspanden 
in zowel de agrarische, industriële als de 
utiliteitssector. Daarnaast zijn wij specia-
list in de bouw van stalen woningen.

  Servicemonteur
      bedrijfsdeuren
  Werkvoorbereider

werkenbijhansestaalbouw.nl

hanse + staal een sterk verhaal
AGRARISCH

Heb of zoek jij een 
carrière in de totaalbouw? 

Check onze toffe vacatures!
Wij zijn op zoek naar

Kijk voor meer info & solliciteren op:

UTILITEIT STALEN WONINGEN INDUSTRIE

Meer informatie

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Kijk op www.werkenbijsyntess.nl.

Kom werken bij
Syntess Software!
Groei jij met ons mee?

Wil jij je specialiseren in je vakgebied of jezelf verder 

ontwikkelen in een groeiende organisatie? Ons bedrijf kent 

veel verschillende disciplines. Van software ontwikkelaar tot 

consultant, van accountmanager tot supportmedewerker.  

Deze diversiteit aan functies, zorgt voor een mooie mix aan 

karakters. Samen vormen we een stabiel, succesvol, sociaal en 

dynamisch bedrijf met vestigingen in Zierikzee en Gorinchem.

 

Bezorg jij kinderen een 
lach op het gezicht?
Kom werken bij KOW

Je kunt direct aan de slag op het kinderdagverblijf, 
de peutergroep en/of de BSO. Vraag een vrijblijvend 
kennismakinggesprek aan of solliciteer direct op
www.werkenbijkow.nl.

Blijf ontdekken. Blijf groeien.
kom werken bij kow.

Werken
waar liefde
woont
Cedrah maakt het verschil door een thuis te bieden 
voor ouderen, vanuit de  Bijbelse opdracht om naar 
elkaar om te zien. Maak jij ook het  verschil voor de 
ander? Kom dan bij ons werken!

Bekijk alle vacatures:

cedrah.nl/werkenbij



23 & 24 september 2022
10.00 - 16.00 uur

Werken = waardevol!

Schrijf je nu in voor je gratis bezoek aan
De Zeeuwse Carrière Beurs 

via de website!
www.dezeeuwsecarrierebeurs.nl

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

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.

3. 
ZELFREDZAAM-

HEID

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!

2. 
PERSOONLIJKE 
 ONTWIKKELING

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.

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.

4. 
SOCIALE 

VERBINDING

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.

5. 
ERKENNING, 

WAARDERING EN TROTS

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.


