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is een initiatief van de Gemeente Eindhoven en 

het Werkgeversnetwerk SAM 

In navolging van twee eerdere succesvolle edities organiseert het werkgevers-
netwerk SAM in samenwerking met de gemeente Eindhoven ook dit jaar een 
vierdaags loopbaanevent:  
 ‘Design Your Own Career” van maandag 4 tot en met donderdag 7 april 2016 
Deelname biedt jouw organisatie veel mogelijkheden om medewerkers in 
beweging te krijgen voor hun loopbaan of om arbeidsmobiliteit binnen jouw 
organisatie te benadrukken. 

OPZET: 
Tijdens de eerste 3 dagen houden deelnemende werkgevers om toerbeurt een soort 
‘open huis’. Zij mogen dan zelf eens PITCHEN !! 
Dit is een ‘bedrijfspresentatie’, waar een werkgever medewerkers van andere organi-
saties ontvangt en zich aanbiedt als ‘Goed Werkgever’. In een presentatie ‘Wie zijn wij 
& wat hebben wij te bieden” weet deze organisatie aan te geven dat ze een modern en 
actueel personeelsbeleid voeren als basis om medewerkers aan zich te binden dan 
wel om hen te verleiden om bij die organisatie te komen werken.  
Op dag 4 - donderdag 7 april 2016 - vindt de afsluitende Regionale Carrièremarkt 
plaats in het Stadhuis van Eindhoven met o.a.: 
· mini workshops 
· CV scans 
· LinkedIN-dokters 
· netwerk-café 
· infostands van opleidingsinstituten, coachingsbureau’s en werkgevers die zich 

willen presenteren. 

KOSTEN 
Voor het kleine bedrag van € 395,- neemt  jouw organisatie deel aan dit 
regionale loopbaanevenement ‘Design Your Own Career’ . 
 
Klik hier voor meer informatie en het aanmeldingsformulier. 
We kijken uit naar jullie deelname! We kijken uit naar jullie deelname!   Doe mee!

Doe mee! 

http://loopbaanvierdaagse.startcms.nl/uploads/2016Algemeen/AANMELDINGSFORMULIER%20LOOPBAAN4DAAGSE%202016.pdf

