Afgedrukt op dinsdag 15 oktober 2019 van www.startfoundation.nl

Informatiebijeenkomst Open
Hiring®
Ben jij een werkgever of heb je beroepsmatig interesse in Open Hiring? Zou je Open Hiring willen introduceren in jouw
organisatie of gemeente? Wil je weten wat Open Hiring inhoudt? Dan ben je van harte uitgenodigd voor de
informatiebijeenkomst op 3 oktober of 31 oktober 2019 bij Start Foundation in Eindhoven.

Een introductie van Open Hiring
•
•
•
•

Ben je bereid - of ken je werkgevers die bereid zijn - om bepaalde vacatures open te stellen voor iedereen?
Draait het om betaald werk?
Gaat het om een duurzame arbeidsrelatie? Wordt er een vast contract in het vooruitzicht gesteld?
Is er aandacht voor de persoonlijke omstandigheden van de medewerkers? Of is er de bereidheid die stap te
zetten?

Kom dan naar deze informatiebijeenkomst over Open Hiring. Het maakt niet uit in welke branche je actief bent, ook
niet of je reeds sociaal onderneemt. Als je het selectiemechanisme maar durft om te draaien: niet jij beslist of iemand
geschikt is voor de functie, maar de kandidaat zelf.

Informatiebijeenkomst
Op donderdag 3 oktober 2019 van 10.00 tot 12.00 uur en op donderdag 31 oktober 2019 van 14.00 tot 16.00 organiseren
wij een een informatiebijeenkomst over Open Hiring. Deze bijeenkomst vindt plaats bij Start Foundation in Eindhoven.
Tijdens de informatiebijeenkomst:
• Lichten wij toe wat Open Hiring is en wat het niet is.
• Nemen wij de criteria door waaraan Open Hiring moet voldoen.
• Leggen wij uit hoe de introductie van Open Hiring in zijn werk gaat.
Er is ook ruimte voor het stellen van vragen en om ideeën uit te wisselen.

Aanmelden
Het aantal plaatsen is beperkt. Dus meld je snel aan via het aanmeldformulier (maximaal 2 personen per organisatie).
Deze bijeenkomst is niet bedoeld voor werkzoekenden. Ben je werkzoekende? Klik dan hier.
Door op verzenden te klikken ga je automatisch akkoord met het privacy statement van Start Foundation.
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