Week van de Mobiliteit
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ACE the work Experience; ontmoet, ervaar, werk!
Zet je loopbaan in beweging!

De Week van de Mobiliteit is een landelijk

Beweging maakt je fit, dit geldt ook voor je

evenement die mensen in beweging brengt op de

loopbaan. Te lang blijven zitten zonder beweging,

arbeidsmarkt. Tijdens deze inspirerende week kun

groei of ontwikkeling zorgt voor stilstand. Met de

je werkervaring opdoen buiten je eigen organisatie

Week van de Mobiliteit zet je jouw loopbaan in

en begeleiding en advies krijgen middels diverse

beweging!

workshops en op de Arbeidsmarkt. Zo kun je verder
denken, groeien en ontwikkelen als mens en in je

De wereld verandert en de wereld om jouw

loopbaan.

baan verandert. Je wilt werken in werk dat
past, waar jij blij van wordt, ook in de toekomst.

Voor jou een mooie kans om:

Daarom organiseert het ACE netwerk, samen

•	kennis te maken met andere bedrijven en

met diverse organisaties en bedrijven, de

vakgebieden;

Week van de Mobiliteit. De Week van de

•	inspiratie en nieuwe ideeën op te doen;

Mobiliteit is bedoeld voor alle medewerkers, van

•	meer inzicht te krijgen in een mogelijke

administratief medewerker tot manager en van
beleidsmedewerker tot monteur.

volgende stap in je loopbaan;
•	nieuwe mensen te ontmoeten en je netwerk te
vergroten.

www.WeekvandeMobiliteit.nl

Informatie voor deelnemers

Week van de Mobiliteit
16 april – 20 april 2018

1.

Werkervaring opdoen
Hoe leuk is dat, voor één dag een andere
baan?! Diverse organisaties en bedrijven
openen tijdens de Week van de Mobiliteit
hun deuren. Je krijgt de mogelijkheid om
in een werkplek aan de slag te gaan. Een
werkplek is een bepaalde functie of project

Zet je loopbaan in beweging! Blijf jezelf

waarin je bij een andere organisatie, één

prikkelen en ontwikkelen, in je huidige

of meerdere dagen meeloopt. Let op: per

baan of neem een volgende stap.

ingevulde werkplek kan 1 medewerker
deelnemen.
2.

Workshops

Meld je direct aan!

Tijdens de Week van de Mobiliteit worden

Op www.WeekvandeMobiliteit.nl kun je je

er een aantal workshops kosteloos

aanmelden voor dit evenement. Hier vind je alle

aangeboden door diverse werkgevers en

informatie over de Week van de Mobiliteit.

dienstverleners.
Kijk op de website naar de deelnemende
3.

Arbeidsmarkt

werkgevers en beschikbare werkplekken. Staat er

De Arbeidsmarkt is een markt, waar je

nog niets voor je bij? Houd de website in de gaten,

wordt opgeleid en begeleid. Hier vind je

er komen dagelijks nieuwe banen en workshops bij.

een loopbaanspreekuur, je kunt een CV
check laten doen, er is een LinkedIn hoek,

Heb je nog vragen?

een vacaturewand met ACE vacatures,

Voor vragen of meer informatie, kun je terecht bij je

kantoor yoga etc. Meer informatie over de

collega’s van HR/personeelszaken. Via de website

locatie en de inhoud volgt op een later

kun je ook contact opnemen met het ACE netwerk.

tijdstip.
4.

Feestelijke afsluiting
Aansluitend op de Arbeidsmarkt,
wordt de Week van de Mobiliteit
feestelijk afgesloten met een borrel. Alle
medewerkers, werkplekbegeleiders,
coördinatoren en dienstverleners kunnen
tijdens dit mooie netwerkmoment, verder
kennismaken met elkaar.

www.WeekvandeMobiliteit.nl

www.ACEwerkt.nl

