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90 werkgevers, 16 ondernemers, 3.000 studenten en werkzoekenden vinden elkaar op het NHN Banenfestival 2020. Kom naar 
het NHN Banenfestival en ontmoet studenten en werkzoekenden uit Noord-Holland Noord. Bied als werkgever, met meer  
dan 10 werknemers, een stage, bijbaan of een toekomstige baan.NHN Banenfestival is er voor de sectoren Gezondheidszorg, 
Handel & Dienstverlening, Techniek, Welzijn & Entree en Economie.

NHN Banenfestival
Do 2 april 2020, 12.45 - 17.15 uur

ROC Horizon College
Kruseman van Eltenweg 4, 1817 BC Alkmaar

nhnbanenfestival.nl

WerkgeversBoulevard
Indrukwekkend: ruim 90 werkgevers stellen zich voor.  
Wie zijn ze en wie zoeken ze?

OndernemersCorner
Op diverse plekken vind je een OndernemersCorner met  
heel veel inspirerende ondernemers uit de regio.

Matchplein*
Aan de ruim 90 Matchtafels gaan 6 studenten in gesprek  
met een werkgever.

Alumni-Arena’s*
Oud-studenten vertellen over hun (werk)ervaringen.  
Luister en leer in een dynamische setting!

Mini-Workshops*
Slimme sollicitatietips, een handige cv-check,  
een lesje ‘dress to impress’ en nog veel meer!

* Exclusief en verplicht voor studenten.

HUIS
VAN HET

WERK

VOOR ÉN DOOR
WERKGEVERS IN

07
01

20
 S

TO
RY

TE
LL

IN
G

20
25

http://nhnbanenfestival.nl


nhn banenfestival

nhn banenfestival

Scout talent uit de regio
Kom naar het NHN Banenfestival en ontmoet studenten  
en werkzoekenden uit Noord-Holland Noord. Bied als werk-
gever, met meer dan 10 werknemers, een stage, bijbaan of  
een toekomstige baan.
WIJ BIEDEN U

WERKGEVERSBOULEVARD
Werkgevers presenteren zich in een gehuurde stand aan de 3.000 studenten en werkzoekenden. 
We bieden u drie mogelijkheden aan om hier zichtbaar te zijn.

MATCHPLEIN
Naast de stand op de WerkgeversBoulevard beschikt u ook over een Matchtafel op het Matchplein. Als werkgever spreekt u 
hier 6 groepen van 6 studenten in telkens 30 minuten aan uw Matchtafel voor een stage, bijbaan of toekomstige baan. De 
studenten selecteren u op basis van een sector en u krijgt een overzicht van alle studenten met wie u in gesprek gaat.

Verder bent u zichtbaar als deelnemend bedrijf.
Vul nu het inschrijfformulier in op nhnbanenfestival.nl

INSCHRIJFFORMULIER

STANDHOUDER
Voornaam
Achternaam
Functie
E-mailadres
Telefoonnummer

WERKGEVER
Bedrijfsnaam
Bedrijfslogo
Sector
-  Techniek
-  Economie
-  Handel &  
 Dienstverlening
-  Welzijn
-  Gezondheid
Adres
Postcode
Plaats
Website
Omschrijving
Youtube url

Facturatie
Contactpersoon
E-mailadres
Kostenplaats

Met Hoeveel mensen zijn 
jullie aanwezig op het NHN 
Banenfestival?
- 2, 3, of 4

STAND EN KOSTEN
Als werkgever bieden wij u 
diverse mogelijkheden om 
zichtbaar te zijn op de Werk-
geversBoulevard:
-  Kraam van 2 x 1,5m
-  Statafel met eigen
 meegebrachte 
 banner
- Vloeroppervlak van 
 2 x 1,5m waarbij u zelf 
 een stad meeneemt
Kosten € 295 exclusief btw. 
NB De organisatie neemt bij 
de keuze vloeroppervlak 2 
x 1,5m contact met u op om 
de mogelijkheden en (extra) 
kosten te bespreken.

Stroom nodig?
-  Nee / Ja

OVERIGE 
VOORWAARDEN
-  Op 2 april 2020 bent u 

welkom vanaf 11:00 uur 
voor het opbouwen van uw 
stand. Om 12.45 uur gaat 
het NHN Banenfestival 
open voor bezoekers.

-  De kosten zijn inclusief de 
netwerkborrel na afloop 
(vanaf 17:15 uur).

-  De kosten zijn inclusief 
deelname aan het Match-
plein.

-  De facturatie verloopt via 
het ROC Horizon College 
uit Alkmaar.

-  Door in te schrijven via dit 
formulier is uw inschrijving 
definitief.

-  Annuleren is mogelijk door 
een mail te sturen naar 
info@nhnbanenfestival.nl. 
Voor 21 februari 2020 kan 
dit kosteloos, tot 13 maart 
ontvangt u 25% retour, 
daarna is terugbetaling 
helaas niet meer mogelijk.

 
-  Hierbij ga ik akkoord met 

de bovenstaande voor-
waarden.

werkgevers

Schrijf u hier online in op
nhnbanenfestival.nl

‘Laat je zien als bedrijf!’

Marja Kramer
Recruiter bij GP Groot

‘Mbo-studenten één op één ont-
moeten: dat maakt voor ons het 
NHN Banenfestival zo waardevol. 
De ene student kun je enthou-
siast maken voor een stage, de 
ander zoekt een baan voor als 
hij of zij straks van school komt. 
En het leuke is de studenten ne-
men soms een vader of moeder 
mee die óók een baan zoekt. 
Zo hebben we al verschillende 
matches kunnen maken. Ik kan 
deelname zeker aanbevelen. 
Laat je als bedrijf zien aan deze 
studenten en werkzoekenden! 
Noord-Holland Noord heeft 
zoveel mooie bedrijven, maar 
dat moeten mensen wel wéten. 
Zo kunnen we samen jong talent 
behouden voor de regio.’

GP Groot werkt aan een circulai-
re, energieneutrale en klimaat-
bestendige toekomst in drie 
marktsegmenten: inzameling & 
recycling, brandstoffen & olie-
handel en infra & engineering. 
Het bedrijf zoekt regelmatig 
mensen voor heel uiteenlopende 
functies: van tankstation- tot 
klantenservicemedewerkers en 
van chauffeur tot technici.
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