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Spoort u (nog) goed? Volg onze flyer-acties!

Ontdek de meer dan 100 openstaande vacatures op de jobbeurs van Food@Work LIVE
Op dinsdag 20 oktober 2015 vindt de jobhappening Food@Work LIVE
voor de tweede maal plaats in het Vlaams Huis van de Voeding in
Roeselare, Spanjestraat 141. Net als vorig jaar zullen meer dan
honderd vacatures van bedrijven uit de voedingsindustrie op de
jobmarkt worden voorgesteld.
De jobhappening wil werkzoekenden laten kennis maken met de veelzijdigheid
aan functies in voedingsbedrijven. 14 West-Vlaamse voedingsbedrijven en 10
interimkantoren stellen de vacatures in de voedingsindustrie voor op de jobbeurs
van 10.00u tot 12.00u en van 13.30u tot 19.30u.
Uniek zijn de workshops - om 17.00u en 18.00u - rond thema's als kwaliteitstesten, voedselveiligheid
en werken in een verpakkings- en productieomgeving.
Meer informatie, met onder meer het programma en de inschrijvingslink voor de workshops, vindt u
op:
www.foodatworklive.be

Inschrijvingen WEST4WORK lopen als een trein.

Ruim 300 personen schreven zich reeds in voor WEST4WORK, dé West-Vlaamse
arbeidsmarkthappening van het jaar.
Onze samenleving evolueert snel en ingrijpend. Dat heeft een grote invloed op de arbeidsmarkt en
hoe we met werk omgaan. Aan de hand van 14 workshops en 4 seminaries, een infomarkt en
een symposium gaan we dieper in op slimme loopbanen, werkbaar werk voor iedereen en wat de
zesde staatshervorming voor onze arbeidsmarkt betekent.
Alvast van harte welkom op dinsdag 3 november bij Hogeschool Vives te Kortrijk!
Meer info en inschrijven via www.west4work.be

Schrijf je in voor het Inspiratielab 'Citymarketing', 13 november 2015, Roeselare

Spoort u (nog) goed? Volg onze flyer-acties!
Al heel wat treinreizigers namen deel aan de online bevraging ‘Spoort u (nog) goed?’. Waarvoor dank!
Om de actie een extra duwtje in de rug te geven, wordt er in oktober in de nabijheid van de stations
in Midden-West-Vlaanderen en in de Westhoek geflyerd.
Wij waren reeds aanwezig in Lichtervelde (12/10), Tielt (15/10), Ingelmunster (16/10), Izegem
(19/10), Wervik (27/09), Veurne (11/10), Poperinge (12/10), Kortemark (13/10) en Ieper (19/10).
Ook de komende dagen spreken wij de treinreizigers aan: In Roeselare zal u ons op 28 oktober
kunnen spotten vanaf 7.00u!
Deelnemen aan de bevraging kan nog steeds via www.midwest2020.be
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