Jobbeurs
Op 4 oktober 2018 organiseert de stad in samenwerking met de VDAB een jobbeurs. Na drie succesvolle
edities wil deze jobbeurs opnieuw werkzoekenden en werkgevers bij elkaar brengen. Een bezoeker kan op
deze beurs een pak potentiële werkgevers ontmoeten, informatie verzamelen en nuttige contacten leggen.
Voor werkgevers is deze jobbeurs de kans om gericht én lokaal te recruteren.
Deze bedrijven, organisaties en instellingen hebben al hun aanwezigheid bevestigd : VDAB, Plus Home
Services, Unique Marketing, Besix Infra-Van den Berg, Synergie Belgium/Services Nv, B&A Technics, VZW
thuishulp, Solidariteit van het gezin , Durf , NMBS, Proximus , SBS Skill Builders.
Hou de Facebookpagina "lokale economie Ninove" in de gaten voor de laatste updates !
Praktisch
 donderdag 4 oktober van 14 uur tot 17 uur
 De Kuip, Parklaan 1, Ninove
 toegang gratis
Deze bedrijven, organisaties en instellingen hebben al hun aanwezigheid bevestigd:
 VDAB : CV check
 Unique: vacatures technische profielen
 Besix Infra -Van den Berg : arbeiders wegenbouw, werfleiders, monteurs, ...
 Synergie Belgium : Logistiek, Medewerkers boekhouding, wegenbouwers en grondwerkers
 B&A : techniekers, electriciens, mechaniekers , sanitair
 VZWthuishulp : verzorgers, poetsdienst, huishoudhulp
 Solidariteit voor het gezin : verpleegkundigen, verzorgenden, poetshulp
 Durf : bieden ondersteuning binnen diverse HR domeinen
 NMBS : treinbestuurders, treinbegeleiders, technicus, ingenieur….
 Proximus : kabelherstellers…
 SBS skill builders : trajectbegeleider ,hand-on ICT medewerkers….
 Leerpunt ZOVL : opleidingen in kader van werk
 Defensie : meer dan 1500 vacatures in verschillende domeinen
 Lokale politie Ninove : JOB-Pol
 Sanorice Belgium : inpakkers, operator, teamleader recruten

 Vio interim : operatoren, productie arbeiders….
 Tempo Team : handlangers, hoekhoudhulp ….
 Actief Interim : Huishoudhulp, techniekers, operatoren….
 Bouwwerken De Ruyck : dakwerkers, stukadoors ….
 Forum jobs : technische jobs
 vzw Wilgendries : verpleegkundigen, zorgkundigen, thuisverpleging ….
 Stad Ninove en ocmw : verschillende vacatures
 Forum Jobs: heftruckchauffeurs, operators, onderhoudstechniekers, verkopers, bedienden, ...
 White & More: vacatures bedienden
 PWA: vacatures poetsdienst
 JobFIXers: arbeiders, bouwvacatures

Contact informatie
Dienst lokale economie
Bevrijdingslaan 7
9400 Ninove
T 054 31 32 66
lokale.economie@ninove.be

Openingsuren
Vandaag open van 08:30 tot 12:00, van 16:00 tot 19:45
Morgen open van 08:30 tot 12:00
Alle informatie

Contactpersonen
Dienst Lokale Economie
lokale.economie@ninove.be

