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. Je kunt werkervaring opdoen buiten

groei of ontwikkeling zorgt voor stilstand. Met de

je eigen organisatie, werkgevers ontmoeten en

Week van de Mobiliteit zet je jouw loopbaan in

begeleiding en advies krijgen het Matchcafé met

beweging!

Arbeidsmarkt. Zo kun je verder denken, groeien en
ontwikkelen als mens en in je loopbaan.

De wereld verandert en de wereld om jouw baan
verandert. Je wilt werken in werk dat past, waar

Voor jou een mooie kans om:

jij blij van wordt, ook in de toekomst. Daarom

••	kennis te maken met andere bedrijven en

organiseert het ACE netwerk, samen met diverse

vakgebieden;

organisaties en bedrijven, de Week van de

••	inspiratie en nieuwe ideeën op te doen;

Mobiliteit. Deze dynamische week is bedoeld voor

••	meer inzicht te krijgen in een mogelijke

alle medewerkers, van administratief medewerker
tot manager en van beleidsmedewerker tot
monteur.

www.WeekvandeMobiliteit.nl

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

Informatie voor deelnemers

Week van de Mobiliteit

1 t/m 5 april 2019
1.

Werkervaring opdoen

1 - 5 april

Hoe leuk is dat, voor één dag een andere
baan?! Diverse organisaties en bedrijven
openen tijdens deze week hun deuren. Je
krijgt de mogelijkheid om in een werkplek
aan de slag te gaan. Een werkplek is een
bepaalde functie of project waarin je bij
een andere organisatie, één of meerdere

prikkelen en ontwikkelen, in je huidige

dagdelen meeloopt. Let op: per ingevulde

baan of neem een volgende stap.

werkplek kan 1 medewerker deelnemen.
2.

Zet je loopbaan in beweging! Blijf jezelf

Arbeidsmarkt met matchcafé

3 april

Op de Arbeidsmarkt komen werkgevers en

Meld je direct aan!

medewerkers met elkaar in contact, om

Op www.WeekvandeMobiliteit.nl kun je je aan-

samen te praten over kansen en mogelijk-

melden voor dit evenement. Na het aanmelden,

heden. Naast werkgevers tref je hier ook

kun je op de website eenvoudig een cv aanmaken,

loopbaanbegeleiders en kennispartners.

zodat je je kunt inschrijven voor een werkplek.

Alles is geregeld zodat jij naar hartenlust
kunt netwerken. We tonen je alle vacatures

Kijk op de website naar de deelnemende werk-

en ontwikkelingsmogelijkheden. Uiteraard

gevers en beschikbare werkplekken. Staat er nog

kun je je CV laten checken, Linkedin foto’s

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

laten maken en diverse workshops volgen

komen dagelijks nieuwe banen en workshops bij.

zoals ‘’Personal Branding’, Talentproeverij’,
‘Zakelijke Smartphone Fotografie’,

Heb je nog vragen?

‘Linkedin strategie’ en nog veel meer!

Voor vragen of meer informatie, kun je terecht bij je
collega’s van afdeling HR/P&O. Via de website kun

3.

Workshop ‘Doen is de beste manier van
denken’ door de ‘Vrije Denkers’

je ook contact opnemen met het ACE netwerk.

3 april

Arthur Kruisman en Patrick Donath
vormen samen de Vrije Denkers (o.a.
bekend van hun video https://youtu.be/
GUTM8xnh7DM). Zij geven een vlammend
betoog over de noodzaak van actie in een
tijd waarin verandering steeds sneller gaat
en nieuwe strategieën nodig zijn. Het doen
en denken worden in deze workshop op
creatieve wijze met elkaar in verbinding
gebracht! Doe je mee?

www.WeekvandeMobiliteit.nl

