Intranet bericht 1:
Week van de Mobiliteit
Zet je loopbaan in beweging! Een week vol mogelijkheden, inspiratie en werk, dat werkt! Doe
jij ook mee?
Van 1 t/m 5 april 2019 organiseert het ACE netwerk, de Week van de Mobiliteit. En het
goede nieuws is, daar kun jij ook aan meedoen! Wij zijn als organisatie aangesloten bij het
ACE netwerk en dat geeft jou de mogelijkheid om te werken aan je loopbaan.
Beweging maakt je fit, dit geldt ook voor je loopbaan. Te lang blijven zitten zonder beweging,
groei of ontwikkeling zorgt voor stilstand. De wereld verandert en de wereld om jouw baan
verandert. Je wilt werken in werk dat past, waar jij blij van wordt, ook in de toekomst. Daarom
organiseert het ACE netwerk, samen met diverse organisaties en bedrijven uit de regio, de
Week van de Mobiliteit.
De Week van de Mobiliteit is een landelijk evenement die mensen in beweging brengt, op de
arbeidsmarkt. Tijdens deze inspirerende week kun je werkervaring opdoen, werkgevers
ontmoeten, toffe workshops volgen en begeleiding en persoonlijk advies krijgen tijdens het
Matchcafé met Arbeidsmarkt. Zo kun je verder denken, groeien en ontwikkelen als mens en
in je loopbaan.
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 één dag bij een
andere organisatie aan de slag te gaan. De Week van de Mobiliteit is bedoeld voor alle
medewerkers, van administratief medewerker tot manager en van beleidsmedewerker tot
monteur.
Voor jou een mooie kans om:
• een ander bedrijf te leren kennen;
• kennis te maken met andere vakgebieden;
• inspiratie en nieuwe ideeën op te doen;
• zelf te ervaren hoe het in een ander bedrijf of baan er aan toe gaat;
• meer inzicht te krijgen in een mogelijke nieuwe stap in je loopbaan;
• nieuwe mensen te ontmoeten en je netwerk te vergroten.
Meld je aan via je werkgever…(zelf aan te vullen)

Intranet bericht 2:
Week van de Mobiliteit
Zet je loopbaan in beweging! Een week vol mogelijkheden, inspiratie en werk, dat werkt! Doe
jij ook mee?
Van 1 t/m 5 april 2019 organiseert het ACE netwerk de Week van de Mobiliteit. En het goede
nieuws is, daar kun jij ook aan meedoen! Wij zijn als bedrijf aangesloten bij het ACE netwerk
en dat geeft jou de mogelijkheid om te werken aan je loopbaan.
Wil je voor een dag een andere baan proberen? Of ben je benieuwd hoe het er in een
andere organisatie aan toe gaat? Diverse organisaties en bedrijven openen tijdens de Week
van de Mobiliteit hun deuren. Je krijgt de mogelijkheid om één dag bij een andere organisatie
aan de slag te gaan.
Ook kun je tijdens het Matchcafé met Arbeidsmarkt werkgevers ontmoeten, een toffe cv
workshop volgen en begeleiding en persoonlijk advies krijgen, zodat je beter zelf aan de slag
kunt met je loopbaan. Zo kun je verder denken, groeien en ontwikkelen als mens en in je
loopbaan.
De Week van de Mobiliteit is bedoeld voor alle medewerkers, van administratief medewerker
tot manager en van beleidsmedewerker tot monteur.
Voor jou een mooie kans om:
• een ander bedrijf te leren kennen;
• kennis te maken met andere vakgebieden;
• inspiratie en nieuwe ideeën op te doen;
• zelf te ervaren hoe het in een ander bedrijf of baan er aan toe gaat;
• meer inzicht te krijgen in een mogelijke nieuwe stap in je loopbaan;
• nieuwe mensen te ontmoeten en je netwerk te vergroten.
Interesse? Meld je aan via je werkgever…(zelf aan te vullen)

