
Grolsch Veste te Enschede

29 september 2022

12.00 - 15.00 uur

Keuzelijst voor 
werkgevers

MEET & 
GREET 
ENSCHEDE



Ons aanbod voor werkgevers:

12.00 - 12.45 uur Informatiesessie Inclusiviteit & Diversiteit
13.00 - 14.00 uur Meet & Greet Inclusiviteit & Diversiteit
14.00 - 15.00 uur Meet & Greet regulier

Programma 29 september 2022:
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Standhouder Meet & Greet 
Inclusiviteit & Diversiteit

Van 13.00 - 14.00 uur is de banenmarkt met deze 
doelgroep om kennis te maken. Kleinschalig, zodat 

iedereen in alle rust met elkaar kan praten. 
De voorwaarden om te kunnen deelnemen zijn 

vanzelfsprekend dat u een werkplek heeft voor kandidaten 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat kan parttime, 

fulltime, betaald of onbetaald zijn.
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Informatiesessie Inclusiviteit & Diversiteit
Wilt u kennis maken met onze doelgroepen Wajong, LKS 

en andere kandidaten met een afstand tot reguliere 
vacatures en heeft u nog extra informatie nodig? 

 Dan is de lunchsessie echt iets voor u! 
Tijdens de lunch van 12.00 - 12.45 uur nemen wij u graag 

mee in sociaal werkgeverschap/ondernemerschap. 
Diversiteit en inclusiviteit! 

 

Standhouder op reguliere Meet & Greet

Heeft u vacatures op dit moment of in de nabije 
toekomst? Neem deel aan onze reguliere Meet & Greet 

van 14.00 tot 15.00 uur en ga in gesprek met 
kandidaten. Wij regelen de stand, die u zelf kunt 

aankleden met banners, promotieartikelen en uiteraard 
vacatures.  



Heeft u nog vragen? 
Laat het ons weten en stuur een mail naar:

 info@werkpleintwente.nl
 

Wilt u meedoen aan de grootste banenbeurs van Twente? 
Aanmelden kan tot 15 september voor één of meerdere opties via 

onze website.
NB. Er is voor een aantal van bovenstaande opties beperkt plek, dus 

wees er snel bij! 
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Open Hire hoek 
De mooiste gesprekken ontstaan spontaan. Heeft u 

meerdere openstaande vacatures en staat u open voor 
alle kandidaten die aanwezig zijn? Is het cv voor deze 

vacatures niet van belang, maar vindt u het wel belangrijk 
om elkaar even in de ogen te kijken en een kort gesprek 

te voeren? 
 Neem dan plaats in onze open hire hoek en ga in 

gesprek met de kandidaten.

Matchhoek, vrije inloop
Direct bij binnenkomst staan onze collega’s van 

Werkplein Twente klaar om uw vacature in te voeren en 
te presenteren op een groot scherm. Kandidaten zien 

alle vacatures op dit scherm en wanneer hij/zij interesse 
heeft, dan zorgen wij voor een ontmoeting op maat. 

Dit kan al tijdens de Meet & Greet, maar uiteraard ook op 
een later moment. 

Wilt u graag kandidaten opleiden of biedt u BBL trajecten 
aan? Samen met Leerwerkloket Twente kunt u de kansen 
binnen uw organisatie onder de aandacht brengen. Onze 

collega’s van Leerwerkloket Twente kunnen u ondersteunen 
bij het vinden van een passende opleider en bijpassende 

financiering. 
 

Standhouder Leren en Werken-hoek


